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Citát na prosinec

Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.
Seneca

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Redakce Skutečských novin, stejně jako vedení města,
rada i všichni zaměstnanci městského úřadu Vám přejí
pohodyplné vánoční svátky a šťastný Nový rok 2011 !

VÁNOČNÍ MŠE A BOHOSLUŽBY

Římskokatolická církev – kostel Nanebevzetí Panny Marie
24. 12. – 16.00 h. půlnoční mše pro děti
– 24.00 h. půlnoční: Česká mše vánoční – J. J. Ryba
25. 12. – 8.00 a 18.00 h.
26. 12. – 8.00 a 18.00 h.
1. 1. 2011 – 8.00 a 18.00 h.
2. 1. 2011 – 8.00 a 18.00 h.
Českobratrská církev evangelická
- modlitebna v rodném domě V. J. Tomáška
25. 12. – bohoslužba s večeří Páně (kázat bude David Sedláček)

Tisková konference k VIII. ročníku
festivalu proběhne s podporou kraje

Festival nabídne atraktivní dvouměsíční program

 Základní taneční kurzy v polovině listopadu ukončily závěrečné Věnečky. Tančit se bude ale dál. V lednu v kulturním klubu startují tzv. Pokračovací
taneční a Taneční pro manželské a přátelské dvojice. Více se dočtete na str. 6.

Volby přinesly změny nejen v zastupitelstvu, ale i na úřadě
Vážení spoluobčané, ačkoli volby do obecních samospráv proběhly již v polovině října, rád bych se
k nim ještě jednou vrátil, protože
přinesly řadu významných změn.
Zároveň děkuji všem, kteří jste přišli volit a vyjádřili tím svůj zájem o
město a jeho okolí.
Výrazná obměna zastupitelů
Jak jsme slíbili, snažili jsme se
výsledky voleb promítnout do složení nové rady a výborů zastupitelstva tak, aby vaše hlasy „nepropadly“. Především gratuluji všem
zvoleným zastupitelům, ale zvláště
těm, kteří v zastupitelstvu usedli
poprvé. Mezi ně patří Iveta Hrubá,

Mgr. Eva Rybenská, Miroslav Koreček a Vlastimil Huňáček. Nově,
ale ne poprvé, se v zastupitelstvu
objevili Václav Kosař a MUDr.
Josef Cimburek. Dá se tedy říci, že
došlo k obměně téměř celé třetiny
zastupitelů.
Do Rady města byli zvoleni kromě starosty a místostarosty, kteří se
stávají členy Rady ze zákona automaticky, ing. Jan Ptáček, Václav
Kosař a František Gargulák. Tato
nová Rada města již zasedala dne
15. a 29. listopadu a z jejího průběhu mám velice dobrý pocit. Věřím,
že budeme konstruktivně jednat ve
prospěch celého města.

Předsedou kontrolního výboru
byl zvolen pan Milan Pitra a předsedkyní finančního výboru paní
Eva Chvojková.
Z úřadu odchází tajemník, je
vypsáno výběrové řízení
Významnou zprávou pro nás
všechny bylo také zvolení bývalého
tajemníka MěÚ Radka Zemana do
funkce starosty Města Luže. V den
jeho zvolení přešly všechny tajemnické povinnosti ze zákona na starostu Skutče. Z tohoto důvodu jsem
okamžitě vypsal výběrové řízení
na obsazení tohoto důležitého postu. Touto cestou bych rád Radkovi
Zemanovi poděkoval. Troufám si

říci, že jsme se navzájem velice
respektovali a zároveň jsme mohli
mít mezi sebou kamarádský vztah.
Snad i proto mohl ve Skutči odvést
veliký kus práce. Zároveň mu přeji
hodně štěstí v jeho budoucím působení.
Přede mnou osobně stojí nyní
veliký úkol vybrat v co nejkratší
době nového tajemníka. Tajemníka je třeba vybrat co nejrychleji už
kvůli skutečnosti, že je dlouhodobě
ve stavu nemocných vedoucí MěVAK, s.r.o. Skuteč a musím za něho
plnit mnoho úkolů.
Pavel Novotný,
starosta

Rada města

Po dvou letech, kdy se prezentace festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč odehrávala v Praze, se tentokrát uskuteční v sídle Pardubického kraje.
Tisková konference, která představí program VIII. ročníku, proběhne
3. prosince od 10 hodin v sále Rady Pardubického kraje.
Hosty tiskové konference budou houslový virtuos, prof. Ivan Ženatý a umělecký vedoucí komorního souboru Barocco sempre giovane
Josef Krečmer.
V rámci tiskové konference bude představen program VIII. ročníku jmenovaného hudebního festivalu klasické hudby, jakož i samotný festival,
který svojí úrovní vysoce převyšuje poměry, ve kterých vznikal. Skuteč
– menší východočeské město - si na poli kultury rychle získává renomé
a není nejmenších pochyb o tom, že iniciativy, které vyvíjí, si zaslouží
mediální pozornost. O tom svědčí mimo jiné i skutečnost, že již několik
let tento festival podporuje Ministerstvo kultury ČR. Současně byla Tomáškova a Novákova hudební Skuteč zařazena mezi nejvýznamnější akce
Pardubického kraje. Na tiskové konferenci bude Pardubický kraj zastoupen
vicehejtmanem Ing. Romanem Línkem a radní zodpovědnou za školství,
kulturu a památkovou péči Ing. Janou Pernicovou.

Festivalové vstupenky – krásný vánoční dárek
V návaznosti na tiskovou konferenci bude zahájen předprodej festivalových vstupenek, a to v pondělí 6. prosince od 12 hodin. Máte tak možnost
zajistit si včas návštěvu atraktivních titulů, stejně jako zakoupit si krásné a
hodnotné vánoční dárky pro své blízké. Při zakoupení celé sady vstupenek ušetříte 600,- Kč (místo 2500,- Kč, které byste v součtu vydali při nákupu jednotlivých vstupenek, zaplatíte za celou sadu 1900,- Kč). Program
VIII. ročníku si můžete prohlédnout na str. 5 těchto novin a samozřejmě jej
naleznete i na webových stránkách města s adresou: www.skutec.cz
Lenka Balounová

Stejně jako každé čtyři roky,
i tentokrát bychom vám na stránkách
Skutečských novin chtěli představit
nové složení Rady města. Poslanci
zastupitelstva města zvolili starostu,
místostarostu a radní následovně (na
fotografiích zleva doprava):
Pavel NOVOTNÝ – starosta
Pavel BEZDĚK – místostarosta
Václav KOSAŘ – radní
Ing. Jan PTÁČEK – radní
František GARGULÁK - radní
 Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 8. listopadu
v malém sále KKS. Noví poslanci složili slib, zvolili do funkce
starostu, místostarostu, členy
Rady města a obsazení finančního a kontrolního výboru. Do
konce roku proběhlo ještě jedno
řádné zasedání, a to 6. prosince.
Hlavním bodem jeho programu
bylo schválení rozpočtu Města
Skuteč na rok 2011. S rozpočtem pro nadcházející rok vás seznámíme v příštím vydání.

 V listopadu ing. arch. Křížek vytvořil projektovou studii stanice Rychlé záchranné služby ve Skutči. Takto by dle vizualizace mohla vypadat.

