SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

Významná stavba bude slavnostně otevřena
dokončení ze strany 1
Trvám na tom, že ve Skutči stavíme při zachování kvality vždy
levněji, než jinde a to platí i pro
tuto halu. Stlačili jsme cenu díla ve
třetím kole výběrového řízení (dvě
předchozí byla zrušena) ze 105 mil.
Kč na 65 mil. Kč.

 Jedním z palčivých problémů sokolovny byla elektroinstalace.

Moderní stavba nabízí
komfortní prostředí
I když prostory v nové hale jsou
několikanásobně větší než ve staré
sokolovně, očekává se, že například
vytápění nebo osvětlení nebude až
o tolik dražší, a to díky zateplení
a úsporným světlům. Provoz však
bude dražší především o nepřetržitý
dozor, který budou zajišťovat čtyři
zaměstnanci. Hala bude totiž sloužit až do nočních hodin.
Chci věřit, že stejně jako zimní stadion, koupaliště nebo krytý
plavecký bazén si i nová sportovní
hala získá vaši přízeň, bude se vám
líbit, ale zejména ji budete hojně
využívat. Těším se na setkání při
slavnostním otevření, kde bude zajištěn sportovní a kulturní program
a halu si po dva dny budete moci
prohlédnout.
Pavel Novotný
starosta

Provozní doba bazénu:
 Pondělí
 Úterý
6,30 - 7,30
 Středa
6,30 - 7,30
 Čtvrtek
6,30 - 7,30
 Pátek
 Sobota
9 - 11
 Neděle
9 - 11

Jak vůbec tento projekt vznikl?
K myšlence na zefektivnění procesů a větší přehlednost činností
našeho úřadu jsem došel přibližně
po dvou letech ve funkci tajemníka.
Po tom, co jsem se velmi podrobně

seznámil s celou, značně rozsáhlou
a rozmanitou agendou, kterou úřad
vykonává, jsem začal přemýšlet,
jak vše nastavit tak, abychom měli
potřebné informace k dispozici
ihned, abychom informace nezískávali duplicitně, fungoval okamžitý
přenos informací v zaměstnanecké
hierarchii v obou směrech atd. Jsem
přesvědčen, že náš úřad z hlediska
počtu zaměstnanců – úředníků, je
velmi štíhlý. Tím se jednak šetří

nemalé peníze městu na další investiční rozvoj, ale k negativům tohoto
stavu patří, že v momentech, kdy je
úřad vytížen na 120 %, se ne vždy
stíhají dělat věci, které sice nejsou
životně důležité, ale když se dělají,
přináší to další efektivitu v budoucnu. Také se občas při tomto stavu
snadno něco opomene. Z těchto
důvodů jsem v podstatě tuto myšlenku rozvíjej a vědom si finančních
možností, čekal na vhodný dotační
projekt. A ten se na jaře tohoto roku
objevil.
Pokud vím, tento projekt jste psali
sami s Ing. Broklovou a tentokrát
navíc šlo o první projekt neinvestičního charakteru?
Za pět let, co jsem na úřadě,
jsem byl při tvorbě mnoha různých
projektů a představu, co chci do
projektu zahrnout, jsem měl velmi
zřetelnou. A to je to nejdůležitější.
Žádná firma nenapíše kvalitně projekt, když neví, co má psát. V případě neinvestičních to platí dvojnásob.
Ke všemu máme na úřadě skvělého
odborníka Ing. Broklovou, která
veškerou bruselskou agendu zvládá
bravurně, (mnohem lépe než specializované firmy) a ke všemu dokázala rozvést mé myšlenky tak, aby
byly kompatibilní s podmínkami
dotačního titulu. Tím, že jsme projekt připravili sami, jsme ušetřili
150 – 200 tisíc za sepsání žádosti a
odměny za schválení projektu a dalších min. 300 tisíc za administraci.
Jaká je vůbec výše projektu a
spoluúčast, když už mluvíme o
penězích?
Výše projektu je 2,1 mil. Kč.
Zhruba jedna třetina financí bude
použita na nákup potřebného softwaru a zbylé dvě třetiny jsou na
nákup školení v oblasti manažerského vzdělávání. Naše spoluúčast
je ve výši 300 tisíc korun. Projekt

 V katastrofálním stavu bylo celé soc. zařízení v sokolovně.

ovšem umožňuje aby se jako spoluúčast použily mzdové prostředky,
které jsou vynakládány na vedení
a administraci projektu, což ve výsledku znamená, že spoluúčast vynakládaná nad schválený městský
rozpočet bude nulová. Použity budou mzdové prostředky na vedení
a administraci projektu, tj. mé a Ing.
Broklové, se kterými už je v rozpočtu počítáno.
Manažerské vzdělávání úředníků na tak malém úřadě – není to
zbytečné?
Vypadá to možná jako zbytečnost, ale zbytečné to rozhodně není.
Za prvé je potřeba, abychom si my
všichni, kterých se to bude týkat,
uvědomili, že jde o náš osobní rozvoj a mnohé nabyté vědomosti lze
uplatnit i v soukromém životě. Tvrdím jedno, manažerem (neboli česky organizátorem) se člověk rodí.
Leklá ryba nikdy nic pořádného ne-

uřídí. Ale důležité jistě jsou znalosti
o tom, jak si mám třídit informace,
aby byly přehledné a vždy k dispozici, jak si před začátkem každého
úkolu jasně definovat bodový postup a říci si, jaké překážky mě můžou potkat a co z toho vyplývá. Můžeme se naučit a zdokonalit v tom,
jak se připravit na jednání, jakými
způsoby vystupovat, podstoupit rétorická cvičení. Je toho mnoho a vše
je něčím přínosné. Na našem úřadě
je dost manažersky nadaných pracovníků a rozvoj v těchto oblastech,
společně s potřebným softwarovým
vybavením, by se měl na konci
dvouletého procesu projevit velmi
výrazně i navenek úřadu. Z těchto
důvodů má bezpochyby smysl manažersky školit lidi i na relativně
malých úřadech.
Za rozhovor tajemníkovi úřadu
Radku Zemanovi poděkovala
Lenka Balounová

 Příprava projektu a jeho administrace není zdaleka nic snadného.
Jinde si na tyto činnosti najímají specializované firmy. Na snímku tajemník úřadu Radek Zeman a Ing. Hanka Broklová, manažerka evropských
dotací.

TANEČNÍ

pro manželské a přátelské dvojice
Máte zájem zopakovat si základní a naučit se nové tance?
Přihlaste se do Tanečních pro manželské a přátelské dvojice.
 začínáme od ledna, každou středu od 19-21 hodin ve velkém sále KKS
 standardní i latinskoamerické tance včetně figur do těchto tanců
 country tance i tance „módní“ nebo tance dle přání účastníků a společenské taneční hry
 oblečení neformální, nicméně společenské (ne džíny),
hudba reprodukovaná
 celkem 8 lekcí a závěrečný Věneček
 vyučuje taneční mistr Josef Tumpach s partnerkou
 inf. a přihlášky na odb. kultury MěÚ
– p. Lenka Balounová (T: 469 326 487,
mobil: 731 557 477) nebo v základních tanečních
u p. Josefa Tumpacha
 cena kurzu je 1200,- Kč za pár
nebo za jednotlivou lekci 180,-Kč.

 Aquaaerobic – středa: 16 – 17 h., 17 – 18 h., 18 – 19 h., 19 – 20 h.
 Výuka plavání pro děti – pondělí 15-16
 Plavání kojenců a batolat– pátek od 8,30
Přihlásit se je možné na tel.číslech:
775 559 858,775 559 855,469 319 109
 Plavání rodičů s dětmi –čtvrtek 14,30 – 15,30
 Plavání seniorů – úterý 13-14,15

Rekonstrukce rozvodů plynu začíná
Když do Skutče dorazila poprvé plynofikace, bylo tomu už hodně dávno. Pozitivum brzké plynofikace s sebou nese i potencionální negativa a to
v podobě nutné rekonstrukce po relativně krátké době, protože technologie
ještě nebyla tak vyspělá. A tato doba přichází. Po množících se opravách
přistoupila RWE k rekonstrukci celých rozvodů. Jako první na řadu přijde
ulice Poršova a to letos na podzim. Následovat by měly ulice Máchova a Sadová v příštím roce. Dále nás čeká rozsáhlá rekonstrukce v ulici V. Nováka
a dalších, všude tam, kde jsou v zemi nejstarší rozvody.
Na základě žádostí firmy RWE o zásah do místních komunikací proběhlo
několik intenzivních schůzek a bylo domluveno, že při plánování obnovy
plynového potrubí bude společnost RWE postupovat ve shodě s městem,
protože mnohde je třeba vyměnit i další rozvody, nejenom plyn. Abychom
předešli zbytečnému mrhání finančními prostředky, byl domluven princip,
že nám plynárny vždy přispějí podle dohodnutého výpočtu na opravu povrchu a my si poté finální povrch opravíme sami. Tak se nestane, že plynárny
něco zaasfaltují a my to za půl roku opět rozkopeme nebo naopak.
Prosíme tedy všechny dotčené občany o pochopení, neboť bude docházet
vždy v určitém úseku k omezení dopravy a pohybu. Současně je důležité
říct, že si vážíme konstruktivní jednání a vstřícnosti ze strany RWE.
Radek Zeman, tajemník MěÚ

 V některých ulicích se nebudou měnit jen rozvody plynu, ale i
jiné sítě. Ideální je, když se potřebné rekonstrukce a opravy provedou
souběžně. Snímek z ulice V. Nováka.

AEROBIK PRO DĚTI VE SKUTČI
V září bude zahájeno cvičení aerobiku pro děvčata různých věkových kategorií. Jednotlivé hodiny
budou probíhat pravděpodobně ve středu odpoledne – v tělocvičně ZŠ Komenského.
Nejprve se však můžete těšit na

UKÁZKOVOU HODINU S VYSTOUPENÍM



Vhodný vánoční dárek pro vašeho partnera
nebo vaši partnerku.
Překvapte je!

16 - 19
16 - 20
14 - 16
16 - 20
16 - 19
13 - 19,30
13 - 19,30
Každé první pondělí v měsíci je
zavřeno z důvodu sanitárního dne.
Dětem do 1 roku věku není vstup povolen. V krytém bazénu budou kromě
běžného provozu probíhat následující
aktivity pro veřejnost:

Úřad opět prokázal, že evropské dotace jsou jeho parketa
Na podzim letošního roku by se
na MěÚ Skuteč měl rozjet projekt
vzdělávání úředníků. Jeho cílem
bude zefektivnění pracovních procesů a zajištění větší přehlednosti
všech dílčích kroků a činností na
radnici probíhajících. Projekt vznikal ve spolupráci tajemníka úřadu
Radka Zemana a referentky pro evropské dotace Ing. Hany Broklové.
Autorem hlavních myšlenek je však
přímo „personální ředitel úřadu“
Radek Zeman, kterému jsme položili několik otázek k charakteru
projektu.

Provoz krytého bazénu zahajuje
Krytý bazén zahajuje provoz v sobotu 4. září 2010. Protože jeho využitelnost se stále zvyšuje, otiskujeme přehled, ze kterého si vytvoříte ucelenou představu a současně si můžete vytipovat nejvhodnější dobu k jeho
návštěvě.

ve středu 15. září od 16. hodin v tělocvičně ZŠ Komenského Skuteč

CO NÁVŠTĚVNÍKY ČEKÁ?




předvedení dvou soutěžních skladeb
ukázka cvičení aerobiku
a stepaerobiku
pro děti možnost se hned zapojit
a zacvičit si

V praktické části si budou moci děti
rovnou cvičení aerobiku vyzkoušet
(vhodnou obuv s sebou).
Vstup samozřejmě zdarma

