Informační zpravodaj Městského úřadu Skuteč ZÁŘÍ 2010 cena na stánku 5,- Kč, zdarma distribuováno do domácností

Citát na září
Nepracujeme, jen abychom produkovali,
ale abychom dali času hodnotu.

E. Delacroix

Slavnostní
otevření
multifunkční sportovní haly
Přijďte na slavnostní otevření nové haly,
které proběhne ve dnech 10. - 12. září.
Jste srdečně zváni. Čeká vás kulturní program,
zajištěno je i občerstvení.
P R O G R A M:
Pátek 10. září - prostranství před halou, sportovní hala
 15.00
slavnostní přestřižení pásky
 15.30 – 20.00 možnost prohlídky sportovní haly
 15.00 – 17.00 Šeucouská muzika
 17.00 – 19.00 Wječná žízeň
 20.00
OHŇOSTROJ
V průběhu odpoledne vystoupí také mažoretky.
Sobota 11. září - sportovní hala
 9.00 – 12.00 Florbalový turnaj skutečských škol

 V srpnu probíhaly v okolí nové sportovní haly poslední práce s úpravou přilehlého prostranství. Na slavnostní otevření, které proběhne 10. září,
se připravoval i interiér haly.

Významná stavba bude slavnostně otevřena
Stavbou nové haly vrcholí snahy
města o získání vlastnictví celého
sportovního areálu, jeho rekonstrukci a další rozvoj sportu
Dne 10. září předáme veřejnosti
do užívání novou multifunkční sportovní halu. Jedná se o druhou největší a nejdražší stavbu v novodobé
historii Skutče (65 mil. Kč). Nákladnější byl pouze domov důchodců
s plaveckým bazénem (75 mil. Kč),
přičemž 71 mil. Kč činila dotace.
Starou nevyhovující stavbu

nahradila nová
O tom, že Skuteč potřebovala
novou sportovní halu, není pochyb.
Stará sokolovna již byla v havarijním stavu a hrozilo její uzavření. Do
objektu zatékalo, ve velice špatném
stavu byla elektroinstalace, sociální
zařízení, budova nebyla zateplena
a byla i staticky narušena. Zákon
ukládá obcím zajistit povinnou
školní docházku, jejíž součástí je
i výuka tělesné výchovy. V tomto
směru bude hala sloužit nepochybně
všem – nejen městu, ale i přilehlým
obcím. Navíc stará tělocvična nevyhovovala
i kapacitně; školy měly
nedostatek prostoru a
nestihly se vystřídat. Paradoxně, i když je nová
hala minimálně třikrát
větší, byl problém uspokojit všechny požadavky škol a hala jimi bude
vytížena až do odpoledních hodin.

Hala bude sloužit nám i příštím
generacím
Bezesporu jsme halu stavěli s cílem, aby byla nadčasová a sloužila
několik desítek let a současně, aby
byla využívána veřejností a byla
pro lidi. Od nové haly, ale zejména
od nového ředitele městských sportovišť také očekáváme, že rozhýbe
sportovní život ve Skutči. Nastavěno máme dostatečně a nyní je potřeba všechna zařízení maximálně
využít.
Celý sportovní areál doznal
značných změn
Nepříjemné bylo, že jsme museli
vykoupit přilehlé nemovitosti, které musely být zbourány. Jsem přesvědčen, že dnes si sportovní areál
s Habalovou vilou a polorozpadlou

ubytovnou už nedokážeme představit. Snažili jsme se vyřešit i problém
parkování v ul. ČSA, kdy zejména
při turnajích a různých zápasech
docházelo k nebezpečným situacím.
Navíc bude zhotovena před halou
nová komunikace, protože stávající
byla již ve velice špatném stavu.
Nevyužít dotací EU by bylo
trestuhodné
I když se někomu může tato stavba zdát drahá nebo v krajním případě i zbytečná, musím zmínit to, že
jsme byli povinni využít jedinečné
příležitosti dotačních titulů z EU,
kde získáme víc jak 30 mil. Kč. Pouze z prostředků městského rozpočtu
bychom si takovouto stavbu nemohli v žádném případě dovolit.
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Neděle 12. září - sportovní hala
 9.00 – 10.30 SK Botas Skuteč x Sokol Vysoké Mýto

– přípravné utkání v basketbalu
 10.30 – 12.00 Veteráni Skuteč x Veteráni Česká republika
– exhibiční utkání v basketbalu (bývalí ligoví hráči,
držitelé medailí z mistrovství světa a Evropy
– Brabenec, Pospíšil, Nečas, Kůrka, Ptáček)
 14.00
Stará garda Skuteč x Amfora Praha
– exhibiční utkání v sálové kopané
(za Amforu budou hrát Antonín Panenka, Karol
Dobiaš, Jan Berger, Vladimír Hruška, František
Jakubec, Pavel Steiner)

 Ke značným ztrátám energií docházelo kvůli zcela chybějícímu zateplení sokolovny.

 Prostor pro stavbu nové haly vznikl demolicí vykoupemé staré ubytovny a Habalovy vily.



Snímek dokumentující začátky stavby – září 2009.

 Tělocvična v sokolovně byla pro potřeby škol, sportovních oddílů a
veřejnosti nevyhovující a nedostatečná.

