SKUTE%SKÉ NOVINY

KRÁTCE
Aktuáln* z pošty
Pobo#ka %eské pošty ve Skut#i
již n/kolik m/síc4 funguje v nových prostorách a nyní se její zákazníci mohou t/šit na další novinku.
Tou by m/l být bankomat %SOB
poštovní spoAitelny, který zase o
kousek pAisp/je k rychlejšímu a pohodln/jšímu odbavení klient4 pošty.
Instalace bankomatu je naplánována na období duben – kv/ten a jeho
uvedení do provozu se neobejde bez
menší zábavné akce.
Záv/rem informace pro ty z vás,
kteAí se poslední dobou nemohli na
pobo#ku ve Skut#i dovolat ani sehnat aktuální telefonní #ísla. Volejte: 469 366 136, 469 366 130.

Zateplení školy
V rámci vypsaného programu,
který umožNoval žádat o Onan#ní
podporu na zateplení veAejných
budov, se M/sto Skute# rozhodlo
podat žádost na zateplení budovy
ZŠ Smetanova. V pAípad/ kladného
vyAízení žádosti o dotaci je investice
pAedb/žn/ vy#íslena na cca 10 mil.
K#. Spoluú#ast m/sta by dosahovala max. 2 mil. Realizace by prob/hla v roce 2011. Rozhodnutí o tom,
zda dotaci M/sto získá #i ne, bude
k dispozici nejdAíve za#átkem léta.

Pojízdné prodejny
Poslední dobou se objevují žádosti o Onan#ní pAísp/vek na provoz
pojízdných prodejen. M/sto Skute# však prostAednictvím komplexu
SeniorCentra zajišXuje komplexní pe#ovatelskou službu. Služby
pe#ovatelky mohou využít nejen
klienti SeniorCentra, ale i obyvatelé Skut#e a pAidružených vesnic.
Pe#ovatelská služba zajišXuje rozvoz ob/d4, poAízení nákup4 apod.
Z tohoto d4vodu M/sto pojízdným
prodejnám Onan#n/ pAispívat nebude. Zájemci o pe#ovatelskou službu
mohou kontaktovat p. Bodlákovou
na tel.: 469 350 353, 725 101 646
Parkovišt* u Botas, a.s.
V minulých letech M/sto s ohledem na domov d4chodc4 koupilo
velké odstavné parkovišt/ u Ormy
Botas, a.s., aby zajistilo možnost
bezproblémového parkování návšt/vník4m bazénu, SeniorCentra i
zam/stnanc4m okolních Orem. Na
posledním zasedání zastupitelstva
nyní došlo k nezbytnému ú#etnímu
pAevedení parkovišt/ na M/sto, aby
v budoucnu nevznikaly problémy
s ú#továním pAípadných investic a
oprav.

STRANA 3

Navýšení kapacity mateřských
školek bylo prozíravé
Nový objekt MŠ Poršova je již pln* obsazen
Když se v záAí uvád/l do provozu
nový objekt MateAské školy Poršova
ve Skut#i, bylo do nov/ vzniklé tAídy
zapsáno jen kolem 18 d/tí. Objekt na
Komenského nám/stí, tzv. Hošpesova vila, která svého #asu již sloužila
ke školským ú#el4m, se musel b/hem velmi krátkého #asu stavebn/
pAizp4sobit tak, aby splNoval veškeré
požadavky na provoz pAedškolního
zaAízení. V obou patrech vzniklo nové
sociální zaAízení, k zajišt/ní celodenního stravování byla zaAízena výdejna
jídla, místnosti se prom/nily na herny,
ložnice a šatny.
B/hem prázdnin se na dokon#ovacích a úklidových pracích podíleli nejen stavební d/lníci a Aemeslníci, ale i
kolektiv zam/stnanc4 a n/kteAí rodi#e
d/tí z MŠ Poršova. Spole#nými silami
se podaAilo v nov/ zrekonstruované
budov/ v#as a úsp/šn/ zahájit nový
školní rok.
A#koli již v loNském roce média
informovala, že se hlavn/ velká m/sta v celé %R potýkají s nedostatkem

míst v mateAských školách, ve Skut#i
se shora uvedené opatAení realizovalo
s otazníkem, zda nejde o krok pon/kud pAed#asný a neekonomický. Po
p4l roce však m4žeme konstatovat, že
navýšení kapacity našich mateAských
škol bylo nanejvýš prozíravé. Za#átkem bAezna již vedení MŠ Poršova žádalo o schválení výjimky z po#tu d/tí
ve tAíd/ tak, aby i nov/ vzniklá #tvrtá
tAída jmenované školky mohla být maximáln/ napln/na.
Protože pAi samotném otevAení
nebylo ješt/ vše stoprocentní, nový
objekt se v pr4b/hu tohoto školního
roku ješt/ dále vybavuje. Postupn/ se
dokupují nové hra#ky, pom4cky, doplNuje se zaAízení i provozní materiál.
S pAíchodem jara by ješt/ m/la pAijít
na Aadu úprava pAilehlé zahrady.
V/Aíme, že d/tem se v nové školce
líbí a jsme rádi, že požadavky rodi#4
o umíst/ní d/tí ve Skut#i mohou být
uspokojeny.
Lenka Balounová
ved. odb. kultury a školství

Dostavba kanalizace
na Bílém Kopečku je zahájena
V pr4b/hu m/síce bAezna prob/hly pAípravné práce nezbytné pro zahájení stavby kanalizace na Bílém Kope#ku. Dne 15. 3. 2010 došlo k
pAedání staveništ/ generálnímu dodavateli stavby, kterým je G-MONT
CR, Sob/tuchy. Jedná se o druhou etapu projektu, na který m/sto obdrželo dotaci z evropského Fondu soudržnosti a od Státního fondu životního prostAedí. Etapa Lázn/ byla dokon#ena již v listopadu minulého
roku. Stavba na Bílém Kope#ku bude stát cca 3 mil. K#, dotace #iní 75
%. Dodavatel pAedpokládá provád/ní prací do konce #ervna 2010, dle
smlouvy má být dílo hotovo nejpozd/ji do 30. 9. 2010.
Také již prob/hla sch4zka s majiteli nemovitostí v dot#ené lokalit/
a zástupci M/VaK Skute#, kde byly ob#an4m objasn/ny podmínky, za
kterých se mohou na novou kanaliza#ní síX pAipojit. Zhotovení kanaliza#ních pAípojek provedou M/VaK na vlastní náklady s tím, že lokalita Bílý Kope#ek bude pAepojena
na kanalizaci nejpozd/ji do 15. 12.
2010. Každá dot#ená domácnost
skládá na vyhotovení pAípojky kauci ve výši 5 000,- K#, která propadne, pokud se do uvedeného data na
kanalizaci nepAipojí.
Ing. Hana Broklová
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Dotaci na sběrný dvůr obdržela Skuteč
jako jediná v Pardubickém kraji
Ve druhém bAeznovém týdnu jsme na internetových stránkách s velkým pot/šením zaregistrovali informaci o pAid/lených dotacích v rámci Opera#ního programu životní prostAedí, prioritní osa 4.1. Byli jsme totiž úsp/šní s projektem
na nový sb/rný dv4r. Tato skute#nost nás t/ší o to více, že se v rámci dané výzvy jedná o jediný podpoAený sb/rný dv4r
v Pardubickém kraji.
Nyní se budou vyAizovat potAebné administrativní záležitosti, výb/rová Aízení a pAedpokládáme, že samotná výstavba
bude zahájena v #ervenci tohoto roku.
M/sto Skute# získá tolik potAebné zaAízení pro sb/r tAíd/ného odpadu. Celý
systém nakládání s odpady tak bude
podstatn/ vylepšen. Sb/rný dv4r budou moci využívat ob#ané m/sta v#etn/ pAidružených obcí, kteAí zde budou
odkládat nejen využitelné složky komunálních odpad4 (plasty, papír, sklo,
železo), ale také objemný komunální
odpad, odpad nebezpe#ný a elektroodpad.
PAedpokládaný rozpo#et #iní 5 mil.
K# a dotace by m/la pokrýt 90 % náklad4, což znamená, že m/sto na akci
vynaloží ze svého jen 0,5 mil. K#.
Dalším velkým pAisp/ním pak bude i  Sb/rný dv4r vyroste na pozemku v sousedství obchvatové komunikompostárna, jejíž výstavbu bude jako kace. Krom/ plast4, skla, papíru a železa zde bude možné odevzdat i
investor zajišXovat M/Vak Skute# s.r.o. objemný komunální odpad, odpad nebezpe#ný a elektroodpad.
Pavel Bezd5k, místostarosta

Stalo se v dubnu před 50 lety

Práce rady MNV

Tradice sborového zpěvu
Skute#ský Rubeš jde správnou cestou a úsp/šn/ navazuje na tradice sborového zp/vu. Celá desetiletí spojuje láska ke zp/vu celou Aadu nadšených
a ob/tavých ochotník4 a ochotnic, kteAí se týden co týden scházejí, aby si
s chutí zazpívali. Je zcela pochopitelné, že vedení sboru má zájem na tom
ukázat veAejnosti výsledky své nadšené práce. A tak rok co rok vystupuje
Rubeš na skute#ských jevištích, aby jásavou písní vzdal hold krásné tradici
hudebních buditel4 a nadšenc4. Takový krásný hold #eské sborové písni byl
vzdán na posledním koncert/ v sále nové sokolovny pod názvem Má zem/
je krásná. Byl to nezapomenutelný požitek a je t/žko Aíci, který sbor byl
lepší. Jisto však je, že si nadšení poslucha#i vynutili opakování a to se pAece
vždycky všude nestává.
Tento koncert byl vpravd/ um/lecký a toto naše konstatování nechX je nejv/tším díkem všem ú#inkujícím. Nejv/tší zásluhu o udržování staré tradice
sborového zp/vu v našem m/st/ má bezesporu s. Karel Klikar, u#itel OŠS,
jako sbormistr Rubeše, který veškerý volný #as tomu v/nuje. Je však velmi
litovati, že nenachází podpory ve své #innosti ze strany svých u#itelských
koleg4 a kolegyN. Tém/A nikdo, až na nepatrné výjimky u tak velkých u#itelských sbor4 zdejších se aktivn/ neú#astní spolupráce. Po skon#ení p/vecké
n/kolikaleté #innosti s ohledem na nemoc a stáAí n/kterých #len4 - u#itel4 (J.
Hradecký, Fr. Morkes, J. Gruber) z4stal p/vecký odbor Rubeše bez s. u#itel4
a u#itelek, což není práv/ dobrým vysv/d#ením jejich kulturní #innosti.

 Pozvánka na vystoupení obsahovala
i podrobný program.

Rada MNV provád/la kontrolu zimní kampan/ pAi zajišXování pAíprav výrobních plán4 JZD na rok 1960, tak i v pAíprav/
III. p/tiletky. V rámci územní reorganizace a stanovení nových
okres4 a kraj4 bylo jednáno se zástupci obcí PAedhradí, Lažany a Lešany o možnosti slou#ení t/chto obcí se Skut#í. Jednání
nebylo úsp/šné s odkazem na pozd/jší dobu, až se zlepší hospodáAské podmínky místního JZD. Další jednání rady se zabývalo
investi#ní bytovou výstavbou, jakož i dalším rozvojem našich
závod4 i výstavbou družstevní. Za tím ú#elem byl vypracován
výhledový plán do roku 1960. Rada pravideln/ sleduje pln/ní
rozpo#tových pAíjm4 MNV, a to jak v pAíjmech z daní a poplatk4, tak i #erpání rozpo#tových #ástek. V celku je hospodaAení
za I. #tvrtletí vyrovnané a v/tšího #erpání bylo dosaženo na kapitole školství, kde jsme v d4sledku generální opravy rozhlasu
pAekro#ili rozpo#tovou #ástku zhruba o 7.000,- K#s. Na kapitole
vnitAní správy rozpo#tena #ástka 15.000,- K#s, byla již vy#erpána na mimoAádných stavebních výdajích pAi údržb/ bytového
majetku. Podrobn/ projednány práce jednotlivých komisí a poukázáno na n/které nedostatky práce komise osv/tové a školské
a hlavn/ zem/d/lské. Projednána #innost školních zaAízení, a to
SŠS, OŠS, mateAské školy, jeslí a družiny mládeže.
zapsal kroniká9
Josef Gruber, z kroniky vybral Libor
Aksler

Další anketní otázka
Na webových stránkách M/sta
Skute# s adresou: www.skutec.cz
se nejenom dozvíte množství aktuálních informací, ale pravideln/
zde m4žete i odevzdávat své hlasy
v aktuálních anketních otázkách.
Od dubna se vás ptáme, zda jste byli
#i nebyli spokojeni s letošní zimní
údržbou. Za odevzdané hlasy pAedem d/kujeme.

příště čtěte

 FotograOe #len4 Rubeše byla poAízena v #ervnu 1960 pAi vystoupení souboru na Smetanov/ Litomyšli

90. výročí narozenin V. I. Lenina
Ve #tvrtek dne 21. dubna v 19.30 hod. byl MO-KS% uspoAádán ve#er k uct/ní 90. výro#í narozenin V. I. Lenina v pAednáškovém sále st. spoAitelny za tak hojné ú#asti poslucha#4, že jich mnoho
muselo stát na chodb/ mimo sál. Hlavní referát pAednesl s. Hladký z OV KS% z Chrudim/.

 Na snímku ze zasedání komise ochrany veAejného poAádku
hovoAí pAedseda MNV Jaroslav Jožák.

S ohledem na
blížící se 65. výro#í ukon#ení II.
sv/tové
války
pAíšt/ otiskneme
materiály m/stského
muzea,
v nichž jsou zachyceny d4ležité
okamžiky z kv/tna r. 1945 ve Skut#i a okolí.
redakce

