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Aktuálně ke sběrnému
dvoru

Proplácení poplatků jsme zastavili,
dále s nimi nesouhlasíme

V květnu a v červnu proběhla
dvě výběrová řízení na stavební
část a vybavení   sběrného dvora.
Výstavbu bude provádět místní firma SKOS, s.r.o. Skuteč, s níž byla
uzavřena smlouva na cca 3 mil. Kč.
Dodavatelem kontejnerů bude firma
AVE CZ, s.r.o.. Celková částka za
vybavení bude činit cca 935 tis. Kč.
Termín zahájení prací je 1. 8. a
dokončení předpokládáme k 30. 11.
2010. Pavel Bezděk, místostarosta

S poplatky ve zdravotnictví, jak jsou zavedeny, jsme nikdy nesouhlasili, nesouhlasíme a nebudeme souhlasit. Tzv. regulační poplatky nevyřešily
žádné problémy, pouze přinášejí ekonomické problémy pro nemocné občany, což zvláště vynikne v souvislosti s neproplácením náhrady prvních
tří dnů dočasně práce neschopným zaměstnancům a ve vazbě s doplatky
na léky, čímž se nízkopříjmové skupiny dostávají do značných potíží. O
budoucnosti poplatků ve zdravotnictví rozhodoval, rozhoduje a bude rozhodovat Parlament ČR. Opatření Pardubického kraje mělo zmírnit sociální
dopad na nemocné starší spoluobčany a rodiny s malými dětmi. Mělo vždy
dočasný charakter a jeho smyslem bylo překlenout dobu, než parlament rozhodne o úplném zrušení poplatků.
Proplácení poplatků jsme ukončili, abychom se nedopustili porušování
evropských pravidel omezujících veřejnou podporu a nevystavili kraj hrozbě případných finančních postihů. Avízovaný požadavek Evropské komise proplácet poplatky všem zdravotnickým zařízením je nad ekonomické
možnosti kraje.
Občanům se omlouváme, ale žádná sociální pomoc nemůže být poskytována nezákonným způsobem a musí být v souladu s ekonomickými možnostmi kraje. Proplácené poplatky nezatížily rozpočet Pardubického kraje,
neboť jsme na ně ušetřili tím, že jsme například o 50 milionů korun snížili
náklady na rekonstrukci budovy Krajského úřadu v Pardubicích.                  
Radko Martínek
                                                           hejtman Pardubického kraje

Nová vedoucí
sociálního odboru

K personální změně došlo v červnu na sociálním odboru MěÚ.
S ohledem na odchod paní Anny
Kyselové do starobního důchodu,
bylo vypsáno výběrové řízení, které vyhrála dosavadní pracovnice
sociálního odboru paní Jitka Veverková. Do funkce vedoucí byla
jmenována od 1. 7. 2010. Paní Anně
Kyselové děkujeme za práci, kterou po mnoho let s pečlivostí sobě
vlastní pro město a občany odváděla
a přejeme jí především pevné zdraví
a hodně pohody do dalších let.
                                                  /bal/

UPOZORNĚNÍ
Úprava úředních hodin na DIP Skuteč v období
od 1.7.2010 – 31.8.2010 z provozních důvodů

Volby do obecních
zastupitelstev

Volby do obecních zastupitelstev
proběhnou v termínu 15. – 16. října
2010. Současně proběhnou i volby
do Senátu Parlamentu ČR. Všechny potřebné informace k přípravě
a průběhu voleb budeme přinášet
aktuálně.   	                                /bal/

Pondělí

8.00 – 11.30

12.30 – 16.00

Úterý

8.00 – 11.30

12.30 – 13.00

Středa

8.00 – 11.30

12.30 – 16.00

Čtvrek

8.00 – 11.30

12.30 – 13.00

Pátek

8.00 – 11.30

12.30 – 13.00

Telefonní seznam
zaměstnanců MěÚ Skuteč
SEKRETARIÁT, KANCELÁŘ
STAROSTY A TAJEMNÍKA 	

služ. mobil
731 557 457
731 557 485
731 557 487
731 557 471
731 557 480

ŠLEMROVÁ Petra		

469 326 405   	

731 557 423

469 326 470
469 326 471
469 326 471 	
469 326 473

731 557 470
731 557 472
731 557 437   
731 557 473

EKONOMICKÝ ODBOR
HRUBEŠOVÁ Zdeňka
ŠTĚPÁNKOVÁ Jana 		
Bc. VAŘEČKOVÁ Renata  	
SODOMKOVÁ Božena

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE

KUDRNA Jaroslav 		
CHMELÍKOVÁ Jiřina 	
JIROUTKOVÁ Zlata, fakturantka
v případě poruch volejte

SOCIÁLNÍ ODBOR
VEVERKOVÁ Jitka		
KUBÁTOVÁ Marie 		

469 326 478
469 326 478
469 326 478   	
606 114 572

603 797 458
736 177 957
731 557 430    

469 326 481
469 326 483

731 557 462
731 557 460

   

ODBOR KULTURY A ŠKOLSTVÍ
BALOUNOVÁ Lenka 	
SEDLÁK Petr  		

469 326 487
469 326 486

MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ
Mgr. Tomáš KOPECKÝ
MALÍNSKÁ Hana		

ODBOR VÝSTAVBY

Ing. ŠOLTYS Martin 		
ZELENKOVÁ Irena 		
BOUŠKOVÁ Marta 		

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ing. KOPŘIVOVÁ Iveta 	
TVAROHA Aleš		

MĚSTSKÁ POLICIE
STUNA Jiří, pprap. 		
KOUBA Pavel, nstržm.
FAX: 		
GSM brána: 	

Kč dodělávky – věci, které nebyly
ve výběrovém řízení) 76,6 mil.Kč,
což je o 16,4 mil. Kč méně, než
jsme předpokládali.
Dotace na tuto stavbu z prostředků Evropské unie činí 42,91%
z uznatelných výdajů (ne každý výdaj spojený s halou nám EU proplatí), což je necelých 32 mil.Kč. Hala
tedy město přijde na nějakých 45
mil.Kč, což je velmi, opravdu velmi
příznivá cena za velikost a užitnost,
kterou všichni dostáváme.
O tom, že jsou tyto „vcelku
velké“ peníze účelně vynaloženy,
svědčí bezprecedentně to, že hala
je již nyní každý den od 7,00 do

14,30 obsazena školami, dále jeví
velký zájem i sportovní oddíly, které ve Skutči máme a už se dokonce
ozývají zájemci o založení nových
sportovních klubů, jako je badminton, futsal a další. Domnívám se, že
Městská sportoviště, která budou
provozovatelem haly, budou mít plnou hlavu a ruce práce, aby všechny v jejich požadavcích dostatečně
uspokojila. Ale to už je jiná kapitola života naší nové sportovní haly.
Přijďte se tedy v září minimálně
podívat, určitě to stojí zato.  
Radek Zeman,
tajemník MěÚ

Montéři městských vodovodů
v noci nezaháleli

Při dostavbě kanalizace v místní
části Skuteč – Lázně byl současně
s kanalizačním potrubím položen
i nový vodovodní řad. Zbývá tedy
zrekonstruovat úsek vodovodu
v délce cca 300 m od obchvatové
komunikace k místu bývalé vlakové
vlečky směrem do Lázní.
Montéři Městských vodovodů a
kanalizací Skuteč s.r.o. měli v noci
ze 17. na 18. června napilno. Z důvodu dokončení této rekonstrukce
zásobního vodovodního   řadu muselo být nejprve vyměněno několik
šoupat a tvarovek v armaturní šachtě . Aby nebyla omezena dodávka
pitné vody pro obyvatelstvo, byly
tyto práce prováděny v noci, kdy je
nejmenší odběr pitné vody. I přes
toto opatření zaznamenali odběratelé v některých částech Skutče
zhoršenou kvalitu vody v podobě
zákalu. Této skutečnosti nelze při

Vyhlášení soutěže Lidice pro
21. století proběhlo ve Skutči
Ve čtvrtek 17. června mělo v nedalekých Ležákách proběhnout
slavnostní vyhlášení prestižní mezinárodní soutěže – Lidice pro 21.
století – literárního a vědomostního
klání pro děti a mládež z celého
světa. Předpověď letošního nestálého počasí ovšem pořadatele, kterým
je Památník Lidice, donutila, aby
oslovila Město Skuteč s prosbou o
poskytnutí náhradních prostor pro
tuto prestižní akci. Proto se místem
vyhlášení výsledků stal velký sál
skutečského kulturního klubu.

V dopoledních hodinách se zde
sjelo na sto soutěžících z českých
i slovenských základních škol.
Při slavnostním vyhlášení, jemuž
předcházely ukázky zbraní z druhé
světové války, byl přítomen náměstek ministra kultury František Mikeš a zástupci ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a ministerstva obrany.  Dva autory vítězných
literárních prací navíc kromě cen
mohlo těšit, že jejich texty zazněly
v přednesu dvou známých hlasů,
které patřily dalším milým hostům
Taťáně Medvecké a Josefu Somrovi. Podrobné výsledky soutěže a
další   informace o této akci stejně
tak jako o celé soutěži a jejích pravidlech se dočtete na internetových
stránkách www.lidice21.cz.
Petr Sedlák

731 557 477
731 557 422

469 326 488
469 326 488

775 559 855
775 559 856

469 326 490
469 326 492
469 326 492

731 557 421
731 557 468
731 557 469

469 326 496
469 326 495

731 557 464
731 557 424

469 326 498
469 326 498  	

731 557 489
731 557 461

469 326 409 	
731 557 458

dokončení ze strany 1
Finanční předpoklady
a skutečnost
Také   bych rád opět shrnul finanční stránku. Nová sportovní hala
se začala projektovat v roce 2006 a  
v roce 2008, kdy se podávala žádost
o dotaci, jsme předpokládali, že  samotná stavba bude   okolo 93 mil.
Kč. Jak už jsem několikrát na těchto stránkách uváděl, ve výběrovém
řízení byla stavba haly vysoutěžena
za už známých 66 mil.Kč. Při součtu všech položek, které se nakonec
uskutečnily, se dostáváme na číslo
(66 mil. Kč hala + 2 mil. Kč demolice, 2,6 mil.Kč vícepráce + 6 mil.

tak velkém zásahu do rozvodu vodovodní sítě v žádném případě zabránit. Za případné nepříjemnosti se
MěVaK Skuteč s.r.o. svým odběratelům omlouvá.

q

Město Skuteč bude mít po dokončení této stavby další, zcela
nový vodovod v délce 1,5 km.
J. Kudrna,
MěVaK Skuteč s.r.o.

Úprava šachty po nočním zásahu.

KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2010

			
pevná linka 	
NOVOTNÝ  Pavel – starosta
469 326 400 	
BEZDĚK Pavel – místostarosta 	 469 326 401
ZEMAN Radek – tajemník          	469 326 402
Ing. BROKLOVÁ Hana 	
469 326 402
MACHÁČKOVÁ Lucie-asistentka 469 326 403
                                       

MATRIKA

Sportovní hala – informace ze stavby

program na červenec:
3. – 6. 7. FORTIS – SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
Již pátým rokem připravíme pro návštěvníky hradu Košumberk výlet do
středověku v období ranné gotiky a v období vikingů. vstupné: 60,-/40,- Kč
Sobota 10. 7., 20 hod.            BIG BAND CHRUDIM
Zazní známé i méně známé swingové i dechovkové melodie.
vstupné: 80,-/40,- Kč
Sobota 17. 7. , 20.30 hod.
POSTEL PRO ANDĚLA
Veselá komedie o tom, proč není radno střílet pánu bohu do oken aneb pytláka neuhlídáš. vstupné: 60,-/30,- Kč
Sobota 24. 7. od 17 hod.        KOŠUMBERSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Festival nabídne výběr z toho nejzajímavějšího z české hudební scény.
Hrají: Už jsme doma, Charlie Straight, Květy, Atlantic Cable, Banana Split
and The Moralists a Hissing Fauna. vstupné: 150,- Kč v předprodeji, na
místě do 17 h. 180,-, po 17 h. 200,- Kč
Sobota 31. 7. , 15 hod.           JAK VDÁVADLO JEŽIBABU POPADLO
Veselou hříčka o třech pohádkových kamarádkách. vstupné: 40,-/20,- Kč
Sobota 31. 7. , 20.30 hod.      AŤ ŽIJE PUŠON!
aneb poblouznění starosty obce ve velké Unii. Absurdní komedie o velkých penězích v malé obci. Kde až by mohlo skončit evropské financování, kdyby … Nebo se to už někde stalo? vstupné: 60,-/30,- Kč
Akce se konají na nádvoří hradu Košumberk.

Změny ve středním školství kraje prošly zastupitelstvem
Zastupitelstvo
Pardubického
kraje projednalo na čtvrtečním
jednání 17. června plánované
změny ve středních a vyšších odborných školách zřizovaných
Pardubickým krajem. Nepříznivý
demografický vývoj a poptávka na
trhu práce stojí za reformou krajského školství, kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí.
    
Proč je nutné změny udělat
1. V   letošním roce končí základní
školní docházku 4877 žáků. Střední
školy nabízejí 8743 volných míst.   
2. Kapacita škol je využita v současné době přibližně na 70 procent.
V budoucnu se očekává pokles až na
polovinu.
3. Na gymnáziích a obchodních akademiích klesá kvalita výuky, protože
na tyto všeobecně vzdělávací školy
se  dostanou slabší žáci než v letech

minulých.
4. Vzdělávání v ekonomických oborech nyní nabízí většina odborných
škol, což vede k poklesu kvality,
sníženému uplatnění na trhu práce
a nechuti firem tyto  absolventy zaměstnat.
5. Záměr reaguje na potřeby trhu
práce, k němuž je nutné přihlédnout.  
Podnikatelské subjekty požadují
hlavně  technicky a odborně vzdělané absolventy.
Jak chceme
dosáhnout změny
1. Sloučením, či splynutím oborově
příbuzných škol.
2. Omezením ekonomických studijních oborů na středních odborných
školách.
3. Vzdělávání v ekonomických oborech budou zajišťovat převážně obchodní akademie.

4. Na gymnáziích budou studovat  
žáci odpovídající úrovně.
5. Převodem učebních a studijních
oborů vytvoříme školy oborově příbuzné.
6. Výuku budeme zabezpečovat
v budovách, které jsou  ve vlastnictví
Pardubického kraje. Předpokládaná
úspora je 18,3 mil Kč ročně.
    
Doporučené
provedení změn
1. Návrh změn by měl být realizován
postupně   (v souladu se školským
zákonem a dalšími legislativními
normami – zápis do školského rejstříku, obchodního rejstříku, evropské
fondy).
2. Neotvírat první ročníky ekonomických oborů a oboru technické
lyceum na odborných školách pro
školní rok  2011/ 2012.
3. Omezení počtu VOŠ. Předpokla-

dem je spolupráce s univerzitami
(Pardubice, Hradec Králové, Ostrava, Praha) pro školní rok 2011/2012.
4. Přestěhování Obchodní akademie
Pardubice ze současné budovy (majetek Města Pardubice a soukromého
vlastníka) do budovy Gymnázia Mozartova, kde je volná kapacita  (vlastnictví PK od 1. 7. 2010).
5. Splynutí SOŠ a SOU stavebního
Rybitví a SOŠ a SOU Poděbradská
Pardubice.
6. Úpravy oborové skladby na odborných školách 2011 – 2013 (SPŠ
potravinářská Pardubice s učebními
gastroobory, ostatní školy oborově
příbuzné).
7. Splynutí Gymnázia Dašická Pardubice se Sportovním gymnáziem
Pardubice.
8. Splynutí SOU Svitavy se SŠ technickou a VOŠ Litomyšl.
Tisková zpráva Pardubického kraje

