SKUTE%SKÉ NOVINY

STRANA 2

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Česká pošta – BANKOMAT

Volby do Poslanecké sn/movny Parlamentu 5R prob/hnou ve dnech 28 a 29.
kv/tna 2010. Ve všech volebních okrscích SkutBe prob/hnou tyto volby podle
stejného scénáEe jako obvykle. V pátek se volební místnosti otevEou ve 14 hodin
a svHj hlas mHžete odevzdat do 22 hodiny veBerní. Pokud to nestihnete v pátek,
mHžete tak uBinit ješt/ v sobotu od 8 hodin ráno do 14 hodiny odpolední.
Hlasovací lístky budou do všech domácností doruBeny nejdéle tEi dny pEed
konáním voleb. Pokud se n/jakým nedopatEením tak nestane, bude dostatek
hlasovacích lístkH k dispozici pEímo ve volebních místnostech. Kam se máte
dostavit, je uvedeno níže v pEehledu volebních okrskH. NezapomePte si s sebou
do volební místnosti vzít platný obBanský prHkaz nebo pas.
M/Ú SkuteB zajišSuje prHb/h voleb ve vyjmenovaných okrscích, provádí
dozorovou Binnost v rozšíEené pHsobnosti a po skonBení hlasování úEad funguje jako pEebírací místo dat z jednotlivých okrskH našich i okrskH z rozšíEené
pHsobnosti.
/redakce/

Dlouho oBekávaná instalace bankomatu 5SOB-Poštovní spoEitelny na pošt/ SkuteB prob/hne již v prvním kv/tnovém týdnu a vyvrcholí 12. kv/tna
2010 od 10.00 hodin zahájením provozu spojeným s propagaBní akcí, která je
urBena široké veEejnosti. Zprovozn/ním bankomatu se klientHm nabízí široké
využití bankovních služeb 24 hodin 7 dní v týdnu a zároveP rychlejší odbavení. V rámci akce bude pro nejBilejší klienty bankomatu pEipraven i malý
dárek, ale vítání budou všichni.
Eva Nováková, =eská pošta Skute*

OZNÁMENÍ

o po*tu a sídle volebních okrsk4 p5i volbách
do Poslanecké sn:movny parlamentu =R
Volby do Poslanecké sn/movny Parlamentu 5R se uskuteBní v pátek 28.
5. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 29. 5. 2010 od 8.00 do 14.00
hodin.
Volební okrsek *. 1 je volební místnost v budov: M:stského ú5adu
Skute*, pro voliBe trvale pEihlášené v ulicích:
Boženy N/mcové, Dr. Znojemského, Fortna, Havlova, Heydukova, Mírová, Na Vlaštovce, Palackého nám., PEíBná, Rubešova, RybiBkova, Sahulova,
Spojovací, Strmá,Terezy Novákové, Tomáškova, Tylova, Tyršova, V/trná,
Zahradní
Volební okrsek *. 2 je volební místnost v budov: ZŠ Komenského Skute*,
pro voliBe trvale pEihlášené v ulicích:
5eskoslovenské armády, Fimberk, Horka, Horecká, Hálkova, Husova, Jiráskova, Klínek, Komenského nám., Melicharova, Máchova, Nádražní,
Poršova, Sadová, Št/pánkova, ŠraPk, Vilibalda Svobody, Vít/zslava Nováka, Zv/Einova, Žulová
Volební okrsek *. 3 je volební místnost v budov: ZŠ Smetanova Skute*,
pro voliBe trvale pEihlášené v ulicích:
Bílý KopeBek, Družstevní, HavlíBkova, Nová Ves, PEibylov, Smila Flašky,
Smetanova, Školní,
Volební okrsek *. 4 je volební místnost v budov: MŠ ul. Osady Ležák4,
pro voliBe trvale pEihlášené v ulici Osady LežákH a ul. Sládkova
Volební okrsek *. 5 je volební místnost v budov: ob*. komise Rad*ice *p.
57, pro voliBe trvale pEihlášené v obci RadBice
Volební okrsek *. 6 je volební místnost v budov: hasi*ské zbrojnice Št:pánov, pro voliBe trvale pEihlášené v obci Št/pánov
Volební okrsek *. 7 je volební místnost v budov: kulturního domu Zbožnov *p. 26, pro voliBe trvale pEihlášené v obci Zbožnov
Volební okrsek *. 8 je volební místnost v budov: ob*. komise Skutí*ko
*p. 5, pro voliBe trvale pEihlášené v obci SkutíBko
Volební okrsek *. 9 je volební místnost v budov: požární zbrojnice v Lažanech, pro voliBe trvale pEihlášené v obci Lažany
Volební okrsek *. 10 je volební místnost v budov: ob*. komise Lhota u
Sk. *p. 15, pro voliBe trvale pEihlášené v obci Lhota u Sk.
Volební okrsek *.11 je volební místnost v budov: ob*. komise Hn:v:tice
*p. 37, pro voliBe trvale pEihlášené v obci Hn/v/tice
Volební okrsek *. 12 je volební místnost v budov: hasi*ské zbrojnice
Lešany, pro voliBe trvale pEihlášené v obci Lešany
Volební okrsek *. 13 je volební místnost v budov: ob*. komise Zho5 *p.
34, pro voliBe trvale pEihlášené v obci ZhoE
Volební okrsek *. 14 je volební místnost v MŠ ŽZárec u Sk. *p. 8,
pro voliBe trvale pEihlášené v obci Žeárec u Sk.

Termín k úhradě poplatků vypršel
Ke 30. dubnu vypršel Eádný termín, v n/mž m/l být uhrazen poplatek za
likvidaci odpadu a poplatek ze psa. Pokud jste tyto ješt/ neuhradili, uBiPte
tak neprodlen/, abyste se vyhnuly nepEíjemným sankcím.
ekonomický odbor M:Ú

ádková inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové
bony, losy, akcie, celé sbírky - v/tší množství - pozHstalost po sb/rateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny, po domluv/ pEijedu. Info na tel. 724229292

Blahopřání
Dne 1. Bervna oslaví své 80. narozeniny naše maminka, paní Danuška Drahošová ze Skut*e. Vše nejlepší, pEedevším pevné zdraví, spokojenost a pohodu
pEejí
Dcera Dana s rodinou a syn Old5ich

PEDIKŮRA – MANIKŮRA (naproti diskontu)
Smetanova 286, Skute* 539 73
- depilace rukou, nohou; peeling + zábal
- masáž rukou, nohou, cca 15 – 20 minut

BOUŠKOVÁ VĚRA tel: 777 798 125

MUDr. Josef Cimburek
oznamuje tímto nové telefonní >íslo: 608 608 303
do zubní ordinace

Zastupitelstvo sleduje výstavbu haly
PEed zasedáním zastupitelstva zavítali poslanci spolu se Bleny qnanBního
a kontrolního výboru do rozestav/né sportovní haly, aby posoudili dHležitost jednotlivých navržených víceprací. SouBasn/ m/li možnost zhodnotit
prHb/h celé stavby.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
MaSTO SKUTE= VYHLAŠUJE
v souladu s § 7 odst. 1 písm. a) zákona B. 312/2002 Sb., o úEednících
územních samosprávných celkH a zm/n/ n/kterých zákonH
(dále jen zákon)
VÝBaROVÉ iÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNK=NÍHO MÍSTA
„VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU“
Název územního
samosprávného celku:
Druh práce:
Platová t5ída:
Místo výkonu práce:
P5edpokládaný nástup:

M:sto Skute*
vedoucí sociálního odboru
9 a dále dle dosaženého vzd:lání
M:sto Skute*
*erven/*ervenec

P5edpoklady pro vznik pracovního pom:ru ú5edníka podle § 4 zákona:
1) státní obBanství 5R, u cizích státních pEíslušníkH trvalý pobyt v 5R,
2) dosažení v/ku 18 let, zpHsobilost k právním úkonHm,
ovládání jednacího jazyka,
3) bezúhonnost,
Kvaliuka*ní p5edpoklady:
- zdravotní zpHsobilost pro výkon sociálního pracovníka
(zákon B. 108/2006 Sb.)
- odbornou zpHsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
(zákon B.108/2006 Sb)
Další požadavky:
- organizaBní, manažerské a Eídící schopnosti,
- výborné komunikaBní schopnosti
- vysoké pracovní nasazení, odolnost vHBi stresu
- zkouška odborné zpHsobilosti v oblasti výkonu správní Binnosti
v sociálních službách výhodou
- znalost práce na PC
- wP skupiny B
- systémový, tvHrBí pEístup, samostatnost
Povinné náležitosti písemné p5ihlášky:
- jméno, pEíjmení a titul, datum a místo narození, státní pEíslušnost, místo trvalého pobytu, Bíslo obBanského prHkazu, datum a podpis, tel. kontakt, mail
K p5ihlášce je nutno p5iložit:
- strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zam/stnáních,
odborných znalostech a dovednostech
- motivaBní dopis psaný rukou
- výpis z evidence RejstEíku trestH ne starší než 3 m/síce; u cizích státních
pEíslušníkH obdobný doklad osv/dBující bezúhonnost vydaný domovským
státem (pokud domovský stát takový doklad nevydá, doloží se bezúhonnost
Bestným prohlášením)
- ov/Eenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzd/lání
- osv/dBení o zdravotní zpHsobilosti
P5ihlášku s p5ipojenými doklady je možno podávat do 21.5.2010 do 12
hodin, nebo formou poštovní zásilky zasílat v uvedeném termínu na adresu:
M/stský úEad SkuteB, Palackého nám. 133, 539 73 SkuteB, k rukám tajemníka M/Ú Radka Zemana.
Informace prostEednictvím e-mailu: radek.zeman@skutec.cz nebo na
tel. 469 326 403, 731 557 487

ádková inzerce
Prodám 14 roBníkH qlmového Basopisu CINEMA (1996-2009). Jen kompletn/,vhodné pro sb/ratele a qlmové fanoušky. Perfektní stav. Tel. 737 445 764

ádková inzerce
Prodám nový skútr, najeto 450 km – zdravotní dHvody.
Tel. (mobil): 608 450 035.

ádková inzerce
Opravy travních sekaBek všech typH. Zemní práce bagrem.
SkuteB, tel.: 606 306 266, 606 306 270

Senioři sobě
V Pardubickém kraji byl v bEeznu
2010 zahájen bezpeBnostn/ preventivní projekt „SenioEi sob/“. Tento projekt organizuje pardubická policie po
vzoru svých jihomoravských kolegH.
Starší lidé jsou ve vyšší míEe ohroženi majetkovou i násilnou trestnou
Binností. Je proto potEeba seznamovat
seniory s rHznými druhy nebezpeBí a
motivovat je k odpov/dnému pEístupu
ke svému životu, zdraví a majetku.
Projekt zapojuje samotné seniory, kteEí
jako „kurýEi prevence“ budou pHsobit
na své známé, pEátele a spoluobBany
v okolí.
SeniorCentrum SkuteB se k tomuto
projektu také pEipojuje. Mezi našimi
klienty je paní, která se zúBastnila školení a aktivn/ se zapojila do spolupráce s policií pEi pEedávání preventivních

informací mezi svými vrstevníky.
Ve spoleBn/ se skuteBskou policií
nyní pEipravujeme pro seniory seznámení s tímto projektem.
Pokud chcete v/d/t:
- jak se chránit pEed okradením,
- jak pEedcházet riziku pEepadení,
- jak se vyhnout podvodu,
- jak zabezpeBit majetek,
- jak se chovat v silniBním provozu,
- jak se bránit domácímu násilí,
pEijete k nám do SeniorCentra SkuteB
na pEednášku „SenioEi sob/“.
Termín zveEejníme na naší výv/sce,
webových stránkách a prostEednictvím místního rozhlasu.
Mgr. Linda Bodláková,
sociální pracovnice
SeniorCentrum Skute*

Pomoc seniorům a nemocným lidem
Jste senior nebo vážn/ nemocný Blov/k bez pEíbuzných? Museli vaši pEíbuzní odjet nebo bydlí daleko? PotEebujete pomoc?
ObraSte se na vaše strážníky. M/stská policie SkuteB nabízí zajišt/ní
nákupH, vyzvednutí lékH, v krajním pEípad/ i odvoz k lékaEi. Sepíšeme
seznam lékH, vašeho ošetEujícího lékaEe a provedeme u vás namátkovou
kontrolu nebo pEijedeme (v pracovní dob/) na zavolání.
Naše služby jsou zdarma a jsou urBeny lidem v t/žké situaci. Jsme zde
pro Vás!
pprap. Ji5í Stuna, nstržm. Pavel Kouba, tel.: 731 557 489

Author Cyklo Maštale 2010
Rok uplynul jako voda a op/t se pomalu blíží nejv/tší sportovní a spoleBenská událost v našem regionu – prestižní bikové závody Author Cyklo
Maštale 2010. V sobotu 12. 6. budou již podesáté stovky závodníkH natEásat
kosti po cyklotrasách kolem Toulovcových Maštalí, již podesáté se budou
plahoBit pEes divoká údolí, napEíB hlubokými lesy a stoupat po stráních a
kopcích tohoto malebného mikroregionu.
Nápad uspoEádat první roBník závodH vznikl po vybudování cyklotras
v mikroregionu a dHvodem k n/mu bylo dostat zdejší, pro cykloturisty tak
atraktivní, oblast do pov/domí širší veEejnosti a uskuteBnit tak akci, která by
region zviditelnila. Centrem závodH, krom/ jediné výjimky v roce 2004, je
ProseB. PoEadatelem je již tradiBn/ Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, spoleBn/ s Domem sportu Stratílek Litomyšl a za pEisp/ní desítek dobrovolníkH
z ProseBe i jiných obcí.
Stejn/ jako v roBnících minulých bude i ten letošní otevEený pro závodníky a nadšence všech v/kových i výkonnostních kategorií. Ti nejotrlejší
sportovci mHžou již tradiBn/ prov/Eit schopnosti a možnosti na 100 km trati
Bi na 50 km okruhu. Pro mén/ nároBné cyklisty a cyklisty juniory bude
pEipravena traS o délce pohodových 25 km. Závodní pole na t/chto tratích
jsou podle v/ku závodníka odstupPovány do n/kolika kategorií. D/tské kategorie op/t zahrnují okruh 10 km pro ty starší a okruh pro mladší - 1 km.
Na své si pEijdou i ti úpln/ nejmenší závodníci a to v prestižním závodu napEíB proseBským nám/stím (cca 300 m). Specialitou závodu Author Cyklo
Maštale je závod rodinných týmH s d/tmi na 20 km. Zazávodit si tak m4že
skute*n: každý. Pro diváky i sportovce je navíc pEipraven bohatý doprovodný program. V centru d/ní v ProseBi na nám/stí bude možno vid/t dech
beroucí triky borcH na fun-boxu Bi U-ramp/, vystoupení karate, taneBních
skupiny atd...
Pokud si tedy chcete prov/Eit své síly a zazávodit si, neváhejte a pEihlašt/
se na Author Cyklo Maštale 2010.
Dopravní omezení v Prose*i
Pozor!!! Z d'vodu konání závod' Author Cyklo Maštale v sobotu 12. 6.
2010 budou n<které >ásti obce uzavBeny. V obci budou platit na n<kterých
místech dopravní omezení. UzavBena bude také sb<rna druhotných surovin
v Prose>i. V pr'b<hu závodu se dá pBedpokládat vyšší koncentrace lidí na
nám<stí a v jeho blízkém okolí,. Závodní trasy se budou na n<kterých místech protínat s místními komunikacemi, dbejte proto zvýšené opatrnosti a
pokyn' hasi>' a poBadatel'.
Akce se koná pod záštitou nám:stka hejtmana Pardubického kraje
Romana Línka.
podrobné informace, propozice, mapky tratí a pEihlášky na www.mastale.cz

! M/stské muzeum Vás zve na výstavu Zem/ mocná a zranitelná.
Ukázky hornin, minerálH a zkamen/lin jsou z nejrHzn/jších míst naší
planety. Ze sopeBných oblastí, z pouští i velehor. Ovšem jsou zde také
nádherné vzorky nasbírané v našem okolí. Najd/te si chvilku a pEijete
se podívat. Výstava trvá do 9. kv/tna. Vstupné 20,- KB.

