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KRÁTCE
Jakou máme rádi zimu?
V nové anket* na webových stránkách m*sta m5žete od ledna odpovídat na otázku, jakou máte rádi zimu.
Po prvním m*síci vede ta pravá zima,
s dostatkem sn*hu, vhodná pro zimní
sporty. Jestli máte jiný názor, m5žete
ješt* výsledky ankety b*hem února
ovlivnit.

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2010
Vodné
32,73 + 3,27 = 36,-- K2
Sto2né
23,41 + 2,34 = 25,75 K2
-----------------------------------------------Celkem
61,75K2
Omluva: v minulém vydání SkuteNských novin byl chybn* vyNíslen
souNet všech investic v letech 2000 – 2009. Správný souNet byl ve výši
92.287.397,- KN
M>VAK Skute2, s.r.o.

Boj se sněhem jsme zvládli

Zm2ny v knihovn2
K 31. 12. 2009 odešla do d5chodu vedoucí m*stské knihovny paní
Hana Jožáková. Rádi jí i na stránkách SkuteNských novin d*kujeme za
roky poctivé práce, kterou odvedla jak
ve prosp*ch bezproblémového chodu knihovny, tak pro všechny malé
i velké NtenáOe. V únoru na základ*
provedeného konkurzu nastoupila do
knihovny paní Eliška PeNenková. Provoz knihovny tedy z5stává v nezm*n*ném rozsahu zachován.

Letošní leden se nám pOedvedl opravdu poOádnou zimou, vNetn* neNekané sn*hové nadílky. Pravé zimní poNasí urNit* pot*šilo milovníky zimních
sport5, ne tak už OidiNe nebo pracovníky zodpov*dné za údržbu komunikací.
Více než 40 cm sn*hu napadlého od pátku 8. do pond*lí 11. ledna si vyžádalo i mimoOádná opatOení spoNívající v nasazení t*žké techniky a odvozu
sn*hu mimo m*sto. SoustOedili jsme se pOedevším na nám*stí a úzké ulice,
kde by již v pOípad* dalšího sn*žení nebylo kam sníh vyhrnovat.
Další enormní úsilí si vynutil prudký nárazový jižní vítr, který v ned*li 17.
ledna zcela zavál n*které úseky, a to pOedevším v našich místních Nástech. I
když by se dosavadní meteorologická situace dala považovat za mimoOádnou a n*které úseky (pOedevším vedlejších komunikací a chodník5) nejsou
úpln* ideální, lze konstatovat, že základní sjízdnost všech komunikací byla
zajišt*na a nedošlo k omezení autobusové dopravy ani zásobování.
Pavel Bezd>k, místostarosta

Masopusty
Únor je m*sícem tradiNních masopustních obch5zek. I v letošním roce
prob*hne masopust v RadNicích i na
Zbožnov* shodn* v jednom termínu.
POijTte si prohlédnout nápadité masky
a nasát tu pravou masopustní atmosféru. Do obou obcí jste srdeNn* zváni, a
to v sobotu 13. února.

Do zimní údržby a odklizení sn*hu se tentokrát velmi vydatn*
zapojili také pracovníci odboru výstavby m*sta.

Práce na publikaci
POípravné práce na vydání publikace pokraNují. V souNasné dob* se
pOipravují sch5zky n*kterých autor5 s veOejnosti. M*ly by mít podobu
pOednášek, na kterých autoOi publikum
budou blíže seznamovat s pr5b*hem
jejich pr5zkumu historie SkutNe. POedpokládaným místem t*chto setkání by
se m*lo stát m*stské muzeum.

Nohavica snad v dubnu

S pOedprodejem vstupenek na
VII. roNník festivalu Tomáškova a
Novákova hudební SkuteN jsme na
odboru kultury zaNali už v prosinci.
Toho využilo hodn* lidí k nákupu
vánoNního dárku v podob* jednotlivých vstupenek anebo festivalového
abonmá na všechny koncerty.
Novinkou letošního roNníku je
zm*na termínu. Z horkých kv*tnových dní se nejv*tší kulturn* spoleNenská akce ve SkutNi pOesouvá do
období 14. b&ezna – 11. dubna.
Domníváme se, že pOedjaOí bude
pro návšt*vu koncert5 v regionu
s velkým poNtem vesnic mnohem
vhodn*jší.
Lidé si lístky zajišOují
s p&edstihem
O vstupenky je znaNný zájem. Jedním z d5vod5 jsou bezesporu i vel-

mi pOijatelné ceny. Kde jinde byste
si mohli koupit vstupenku napO. na
operu Rusalka v podání slavné operní scény z Divadla J. K. Tyla v Plzni
nebo na galakoncert Dagmar Peckové a Vojt*cha Spurného za pouhých
tOi sta korun? V programu bgurují i
další slavná jména a tituly. Jmenujme napO. Gabrielu Demeterovou,
Vivaldiho Stabat Mater v provedení
souboru Musica Florea, klavíristu
Martina Vojtíška, operetu Veselá
vdova nebo Haydnovo StvoOení. Co
titul, to záruka neobvyklého um*leckého zážitku. Za své hovoOí i fakt, že
nad konáním VII. roNníku pOevzalo
záštitu Ministerstvo kultury [R.
Festival expanduje do Hlinska
Díky vstOícnosti hlinecké farnosti
i tamní radnice prob*hne jeden z festivalových koncert5 v kostele Naro-

zení Panny Marie v Hlinsku. Obyvatelé Hlinecka tedy mají jedineNnou
možnost vyslechnout si jedineNné
dílo F. J. Haydna – StvoOení. POedprodej lístk5 na tento koncert probíhá v hlineckém informaNním centru
i ve SkutNi. V pOípad* ostatních festivalových koncert5 zajišnuje pOedprodej vstupenek odbor kultury M*Ú
SkuteN. Jste-li ze vzdálen*jších míst,
je možné dohodnout se telefonicky
i na Nasov* omezených rezervacích.
Ve vstOícné nálad* nás zastihnete na
níže uvedených kontaktech.
Lenka Balounová,
tel.: 469 326 487,
mobil: 731 557 477
Petr Sedlák, tel.: 469 326 486,
mobil: 731 557 422

V hale se pracuje
pod střechou a v teple
Z otišt*ných fotograbí je patrné,
že obvodový plášn haly je tém*O
dokonNen, a to i pOes lednové dny,
v nichž SkuteN zasypala vskutku
vydatná sn*hová nadílka. Stejn*
tak se podaOilo osadit halu všemi
sklen*nými výpln*mi. V*tšina prací v uplynulém období však byla
zrak5m veOejnosti zcela ukryta.
D*laly se totiž rozvody vody, topení, vzduchotechniky a elektroinstalace uvnitO objektu. Díky tomu
se nemusí práce na hale pOerušovat
i pOes nyn*jší tuhou zimu, protože
se v hale zhruba od poloviny ledna
topí.
V následujícím m*síci budou
dokonNovány sádrokartonové konstrukce, provád*na kompletace
elektro a dokonNovány zednické
práce (omítky, jednotlivé pOíNky
apod.). SouNasn* budou zahájeny
práce na podlahových konstrukcích. Také bnanNn* jsme pokroNili
- ke konci ledna byla na hale proinvestována Nástka cca 38 mil. KN vN.
DPH. Pokud i vy se zájmem sledujete, jak výstavba multifunkNní haly
pokraNuje, najdete pravideln* informace ve SkuteNských novinách.
Radek Zeman,
tajemník

S novým rokem pOichází op*t povinnost platit poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek ze ps5. Výše
t*chto poplatk5 z5stává stejná jako v roce 2009.

IV. ročník přeboru v PLAVÁNÍ
základních a středních škol
V poOadí již IV. roNník pOeboru poOádá v úterý 9. bOezna Gymnázium
Suverénního Oádu maltézských rytíO5 ve spolupráci s M*stem SkuteN ve
skuteNském krytém plaveckém bazén*.
Sout*žit budou zvlášn dívky, zvlášn chlapci celkem v osmi v*kových
kategoriích ve stylech prsa, znak a kraul (na 25, 50 a 100 m).
Podmínky závodu
Každá škola m5že pOihlásit libovolný poNet závodník5 do jednotlivých disciplín. Jeden student (žák) však m5že sout*žit v jedné zvolené
disciplín*. M5že se však mimo sout*ž pOihlásit i do ostatních disciplín.
Plave se podle pravidel plavání.
Do rozplaveb budou závodníci vybráni poOadatelem.
Hodnocení
O poOadí v jednotlivé kategorii rozhoduje zaplavaný Nas v rozplavb*.
Závodníci tedy nepostupují do semibnále a bnále.

Už n*kolik m*síc5 jsme udržováni
v nad*ji, že pOi své koncertní ša5Oe do
SkutNe op*t zavítá Jarek Nohavica.
ANkoli jsme doufali v únorový koncert, bohužel došlo ke zm*n*. Jeho
zvukaO m*l vážný úraz na ruce, proto
se ša5ra po Neských m*stech odkládá
do doby, než se najde vhodná náhrada.
Slíbeného koncertu bychom se mohli
doNkat poslední týden v dubnu. Nicmén*, ani toto není debnitivní. Doufáme, že v pOíštím Nísle už vám budeme
moci sd*lit konkrétn*jší a radostn*jší
informaci.

VII. ročník proběhne pod záštitou Ministerstva kultury ČR

Místní poplatky v roce 2010

P>ihlášky do tane@ních
Jak jsme již avizovali, pOihlášky do
dalšího kurzu TANE[NÍCH budeme
pOijímat od 1. b&ezna. UchazeNi se
mohou pOihlásit osobn* Ni telefonicky
na odboru kultury M*Ú SkuteN. Zájemci ze SkutNe a pOidružených obcí
se mohou hlásit jednotliv*, u pOespolních pOijímáme pOihlášky pouze
v páru. POedpokládáme, že i v tomto
roce budou otevOeny kurzy dva. NejdOíve se naplní kurz A, poté budeme
pOijímat do kurzu s oznaNením B.
Kurzovné z5stává ve stejné výši, tj.
1300,- KN.

Lístky na hudební festival
díky výbornému programu rychle mizí

P&ihlášení a dotazy
Do závodu je možné se pOihlásit:
a) na e-mail: Lenkachlup@centrum.cz
b) na telefonní Níslo: 777 902 340 – Mgr. Netolický
P&ihlášky se p&ijímají nejpozd>ji do 2. 3. 2010.
Další info také na www.skutec.cz
Bc. Lenka Chaloupková, Mgr. Lud*k Netolický

Poplatek za svoz komunálního odpadu je vybírán v souladu s vyhláškou N. 5/2008, hradí jej:
a) fyzické osoby s trvalým pobytem v obci
b) fyzické osoby vlastnící stavbu urNenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba
Pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve Skut2i, je poplatek 460,- K2 a pro osoby, které mají trvalý pobyt
v místní 2ásti Skut2e je poplatek 430,- K2. Pro osoby mající trvalý pobyt v místní 2ásti Lhota 2.p. 19, 30, 2, 24,
29, 21 a 20, Lešany 2.p. 21, 12 a 13, Rad2ice 2.p. 43 a 76, Hn>v>tice 2.p. 32, 35, 36,33 a 34, Borek 2.p. 2, 4, 5,
8, 1, 6, 7 a 23 ŽYárec u Skut2e 2.p. 38 a Skute2 – Horka 2.p. 595, 658, V. Nováka 105, je místní poplatek dle
vyhlášky 315,- K2.
Osoby osvobozené od poplatku:
a) d*ti narozené v roce 2010
b) fyzické osoby s trvalým pobytem na adrese Palackého nám*stí 133
c) osoby, které se více let prokazateln* zdržují v zahraniNí – nutné doložit 2estné prohlášení (je k dispozici na
pokladn* MÚ a na www.skutec.cz)
Evidence poplatník5 za komunální odpad je nastavena na každého obNana zvlášn, proto je pOi platb* v hotovosti
nutné ohlásit všechny osoby, za které chcete hradit.
Poplatek ze ps\ je vybírán v souladu s vyhláškou N. 1/2007 o místních poplatcích. Poplatníkem je držitel psa
(fyzická nebo právnická osoba), která má trvalý pobyt nebo sídlo na území m*sta. Veškeré zm>ny, které by m*ly
vliv na výši poplatkové povinnosti (napO. úhyn psa, dovršení stáOí psa 3 m*síc5, zapoNetí držení psa staršího 3 m*síc5…) je poplatník povinen oznámit do 15 dn\. FormuláOe na pOiznání poplatku ze ps5 a na odhlášku ps5 jsou k
dispozici na pokladn* MÚ nebo na ww.skutec.cz.
Sazby poplatku na rok 2010:
a) pes ve SkutNi držený v rodinném dom> 500,- K2 (každý další pes 750,- K2),
b) pes ve SkutNi držený v ostatním dom> 1 500,- K2 (každý další pes 2 250,- K2),
c) pes, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého d\chodu, který je jeho
jediným zdrojem p&íjmu, nebo poživatel sirot2ího d\chodu nebo pes držený v místních 2ástech 200,- K2
(každý další pes 300,- K2),
d) pes držený na samot> (Horka, samota u Lešan, samota u Lhoty, POední Borek) 100,-K2 (každý další pes 150,K2)
Splatnost poplatk5 je do 30. 4. 2010. Poplatky neuhrazené do tohoto data budou dle vyhlášek navýšeny o 50%.
Výše uvedené obecn* závazné vyhlášky jsou umíst*ny na www.skutec.cz
Poplatky je možné uhradit na pokladn> M>stského ú&adu v úOední dny: pond*lí 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 a
ve stOedu 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00. S platbami na úNet a pOípadnými dotazy Vám poradíme na telefonním 2ísle
469 326 471 nebo e-mailu: renata.vareckova@skutec.cz.
Bc. Renata Va&e2ková, ekonomický odbor

