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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
Vítám Vás všechny v novém roce 2021, od
kterého si jistě všichni slibujeme již tolik očekávanou změnu společnosti k lepšímu anebo
alespoň k normálu. Já tomu opravdu věřím,
ale také vím, že máme před sebou ještě hodně dlouhou cestu, než dokáže naše kolektivní
imunita přijmout covid-19 „jen“ jako další
chřipku. Doufejme, že se to nakonec podaří, už
kvůli našim dětem.
V prosinci 2020 proběhlo zastupitelstvo města
Luže, na kterém byl schválen rozpočet pro rok
2021, včetně schválení úvěru ve výši 20 miliónů korun na investiční akce, a to především
na vybudování chodníku v Radimi, chodníku
z Luže k Voletickému rybníku, na kompletní
výměnu sportovní podlahy v tělocvičně (již
nebude dřevěná podlaha, ale sportovní polyuretanový flexibilní povrch), na nejnutnější
úpravy ulice Na Výsluní, aby již mohlo dojít
ke kolaudaci této ulice a část financí bude také
sloužit k nákupu bývalého Autoservisu Novák,
kam se přestěhují technické služby města. Jsem
si dobře vědoma, že financování úvěrem není
vždy nejlepší a je třeba také myslet na budoucí
velké investice (jako je třeba vodovod v Dolích, Brdě, Rabouni a Janovičkách) nebo jiné
nečekané události, a proto se budeme snažit
o získání dotací na co nejvíce z těchto akcí,
aby úvěr nemusel být vyčerpán v plné výši.
Nicméně jsem ale přesvědčena, že peníze mají
především lidem sloužit, a proto teď intenzivně pracujeme na tom, aby všechny tyto akce
proběhly co nejdříve a nám všem zase o kousek zlepšily život v našem městě.
Oba dva chodníky – v Radimi i ten k Voletickému rybníku – jednoznačně zvýší bezpečí

chodců v těchto lokalitách. Ač jsme se snažili například o snížení rychlosti na rovince
na příjezdu od Voletic k Luži, nebylo nám ze
strany Policie a Odboru dopravy v Chrudimi
opakovaně vyhověno, a proto je třeba tuto
stavbu již dále neodkládat a převzít zodpovědnost za bezpečnost chodců do vlastních
rukou. Věřím, že tato stavba zase otevře další
možnosti procházek našich obyvatel i turistů
do této lokality, která má tak nepopsatelné
kouzlo. Dokud ale není hotov chodník k Voletickému rybníku, doporučuji procházku po
nově osázené cestě od bývalého JZD, kdy
vyjdete přímo před Voletickým rybníkem.
Z této cesty je krásně vidět na všechny dominanty Luže (hrad Košumberk, Chrám Panny
Marie Pomocné na Chlumku, Kostel sv. Jiří
ve Voleticích a Voletický rybník) a nemusíte se bát rychle projíždějících aut. Je ovšem
nutné v deštivých dnech počítat s trochou
bláta na botách.
Co se týče chodníku v Radimi, tak ten je
nyní ve fázi dokončování posledních formalit nutných ke stavebnímu povolení a dalšího
vyřizování majetkoprávních záležitostí. Od
letošního jara se bude v Radimi pokračovat
s dokončením výstavby opěrných zdí u Anenského potoka a proběhne také kompletní rekonstrukce povrchu silnice směrem na Lozice
(tyto akce nezajišťuje město Luže, ale Správa
a údržba silnic Pardubického kraje, která tuto
silnici a zdi vlastní). Poté bude následovat výstavba chodníku a zastávkových ploch podél
nové silnice, kterou již bude zajišťovat město
Luže. Nyní se také snažíme o prodloužení celého chodníku z Radimi až do Luže ke kruhovému objezdu – jednáme o výkupu pozemků
a pracujeme na projekční přípravě. Vše je na
dobré cestě, tak snad se to povede.

V letošním roce by měl proběhnout nákup kompostérů pro přihlášené občany zdarma. Čekáme, jak dopadne žádost na rekonstrukci rybníka na návsi na Dobrkově, na výstavbu dětského
hřiště na Dobrkově, na rekonstrukci místních
komunikací v Srbcích, na výměnu sportovní
podlahy v tělocvičně, na velkou rekonstrukci
učeben a zázemí na II. stupni ZŠ Luže. Nyní
nově a rychle připravujeme žádost o dotaci na
automatické zavlažování fotbalového trávníku,
výměnu umělé trávy a zhotovení běžecké dráhy ve sportovním areálu města Luže. Držme si
palce, ať to všechno dobře dopadne. Dále připravujeme několik dalších projektů rekonstrukcí plánovaných na další roky – mj. také nutné
rekonstrukce MŠ Luže.
V letošním roce bude pro město hodně velké
téma odpadové hospodářství. Bohužel je před
námi velký kus práce, protože naše město nesplňuje podmínky stanované novým zákonem
o odpadech (který byl schválen v prosinci 2020
a začal platit hned 1. 1. 2021) a produkuje příliš
velké množství komunálního odpadu. Musíme
se tedy všichni připravit na zvýšení poplatku za
odpad v příštích letech, protože ceny za likvidaci komunálního odpadu se budou s každým
rokem skokově navyšovat, a to pro celou ČR.
Pak je tu samozřejmě druhá varianta, a tou je
změna myšlení a chování směrem k minimalizaci odpadu každého z nás. Je evidentní, že
stát nehodlá začít u výrobců a apelovat na ně
ve využívání lepších trvale udržitelných obalových materiálů. Takže máme opět možnost
volby – snažit se neprodukovat tolik odpadu
nebo platit. Chápu, že některým občanům se
to líbit nebude, ale nedá se nic dělat. Nyní je
tento postup nařízený státem a my jej musíme
akceptovat. Bohužel se snaha o změnu systému odpadového hospodářství před více než
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rokem nepodařila prosadit, je tedy pravděpodobné, že tato varianta – evidence odpadu
z domácností – prostě bude nutná a nevyhnutelná. Je škoda, že jsme nebyli prozíravější
a nedokázali jsme alespoň malý krůček udělat
sami bez tvrdé dikce státu.
V roce 2021 nás také čeká dopracování vítězného návrhu architektonické soutěže. Celá
studie už se připravuje a můžu Vás ujistit,
že jde o velmi citlivé, vkusné a praktické řešení tak dominantního místa, jakým okolí
Chrámu Panny Marie Pomocné bez pochyby
je. Na své si zde přijdou jak děti, tak dospělí
i senioři, jak turisté, tak milovníci přírody
a umění. Určitě je na co se těšit!
Práce je před námi velká spousta! Děkuji všem
za dobrou spolupráci a nápady a podněty, jak
věci zlepšovat. Děkuji také zastupitelům města Luže za spolupráci, která je v poslední době
opravdu vidět!
Přeji Vám krásný únorový měsíc a radostné
očekávání zdravějšího a svobodnějšího jara!
		
Veronika Pešinová
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Marii Stehlíkovou – 78 let
Vlastou Akslerovou – 83 let
Z ČINOSTI MATRIKY V ROCE 2020
Počet obyvatel k 1.1.2021 – 2572 osob
Trvale hlášených (1256 mužů a 1316 žen)
V roce 2020 se narodilo
28 dětí ( 15 chlapců a 13 děvčat)
přistěhovalo se 123 osob ( 61 žen a 62 mužů)
zemřelo

32 osob ( 16 žen a 16 mužů)

odstěhovalo se 46 osob ( 28 žen a 18 mužů)
Manželství: celkem 24 sňatků
Městským úřadem v Luži bylo uzavřeno
18 sňatků (1x Pivovar Košumberk, 8x hrad
Košumberk, 5x obřadní síň na Městském
úřadě v Luži, 3x Janovičky, 1x soukromá
zahrada)

Církevních sňatků bylo uzavřeno 6
(3x kostel Panny Marie na Chlumku, 2x
Janovičky a 1x hrad Košumberk)
Celkem bylo vydáno (včetně druhopisů):
2 rodné listy, 25 oddacích listů, 62 úmrtních
listů, 6 Osvědčení k církevním sňatkům,
7 určení otcovství.
Vidimace a legalizace:
ověřeno bylo 474 podpisů a listin.
Poskytnuté služby CzechPoint v roce 2020:
35 výpisů z Rejstříku trestu, 10 výpisů z katastru nemovitostí, 10 výpisů z živnostenského
rejstříku, 7 výpisů z Rejstříku trestu Právnických osob a další výpisy.
V případě zájmu o uveřejnění Vašeho životního jubilea (narozeniny, výročí svatby) v Lužském zpravodaji se obraťte na matriku v Luži.
Tel.: 469 633 986, email.: matrika@luze.cz

MÍSTNÍ POPLATKY VE MĚSTĚ LUŽE PRO ROK 2021
Informujeme občany o výši a splatnosti místních poplatků za svoz komunálního odpadu
a poplatku za psa pro rok 2021.

Do zprávy pro příjemce vypsat jména, příjmení poplatníků, za které byla částka
poslána.

•

Sazba poplatku:

•

a prvního psa, drženého v rodinném
domě - 100 Kč

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů – TKO.

Známku na popelnici a potvrzení o úhradě je
možno vyzvednout na pokladně MÚ Luže,
nebo na vyžádání zašleme poštou. (kontakt
p. Burešová tel: 469 633 984, 777 320 611,
email: pokladna@luze.cz)

•

za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domě je - 150 Kč

•

a prvního psa drženého v ostatních
domech - 200 Kč

•

za druhého a každého dalšího psa
v ostatních domech - 330 Kč

Tento poplatek je povinna hradit:
a) fyzická osoba přihlášená v obci

Poplatek za psa
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.

1.

2.

3.
Sazba poplatku za poplatníka: 500 Kč
Splatnost poplatku: do 30.dubna 2021
Poplatek můžete hradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže, nebo bezhotovostně
převodem:
Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1340 + číslo popisné (například u č.p.22 je VS 134022)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,
která je přihlášena nebo má sídlo na území města Luže (dále jen „poplatník“).
Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.
V případě trvání poplatkové povinnost
po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců.

Z hlediska evidence je nutné přihlásit nebo
odhlásit psa. Pro tuto evidenci je zapotřebí
vyplnit tiskopis, a to buď na pokladně městského úřadu, nebo elektronicky na email
pokladna@luze.cz, tiskopis naleznete na
webových stánkách www.luze.cz.

Splatnost poplatku: do 30.dubna 2021
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže, nebo bezhotovostně převodem:
Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné
(například u č.p. 22 je VS 134122)
Do podpisu příjemce uveďte Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem k odlišným VS odděleně.
Informace a dotazy k poplatků Vám sdělí:
p. Hana Burešová
email: pokladna@luze.cz
Tel: 469 633 987

INFO Z RADNICE

Pondělí 8:30 – 11:30 14:30 – 16:30
Středa 8:30 – 11:30 14:30 – 16:30
Upřednostňována je elektronická komunikace. Děkujeme za pochopení.

OKÉNKO Z ÚŘADU
Hana Burešová pracuje na Městském úřadu
v Luži od roku 2018 jako hlavní pokladní.
Kromě hlavní pokladny a všech činností, které se k této agendě vztahují, má na starosti
koordinaci vedlejších pokladen. Další obsáhlou agendou je vybírání a správa místních
poplatků (za užívání veřejného prostranství,
ze vstupného, poplatek za komunální odpad
a poplatek ze psů), včetně upomínek a vymáhání nedoplatků. Dále zajišťuje kompletní
agendu pronájmu městských pozemků, bytového a nebytového fondu, včetně žádostí,
smluv, vyúčtování služeb, zajišťování oprav
a dalších činností. Za svoji agendu zpracovává podklady pro jednání v radě města. V případě potřeby zajišťuje zástup při zpracování
pošty městského úřadu.

Jméno a příjmení

Kontakty

Pracovní pozice
Telefon

Bc. Lada Vodičková

Starostka
Místostarosta
Tajemnice
Asistentka starostky a
místostarosty/Podatelna

603 507 758
733 184 221
730 891 140

starostka@luze.cz
mistostarosta@luze.cz
hana.broklova@luze.cz

469 633 984

736 481 208

mestskyurad@luze.cz

730 891 759
x
739 709 732
737 409 698

lenka.hyksova@luze.cz
pokladna@luze.cz
ucetni@luze.cz
matrika@luze.cz

730 871 334
730 170 790
x

lukas.koukal@luze.cz
dominik.pidima@luze.cz
petr.budil@luze.cz

733 715 052
739 707 350

stavebniurad@luze.cz
stavebniurad@luze.cz

Hospodářsko - správní odbor

Lenka Hyksová
Hana Burešová
Ing. Miroslava Břeňová
Lucie Tesařová

Vedoucí pracovník
Pokladna
Účetní
Matrikářka

Bc. Lukáš Koukal
Mgr. Dominik Pidima
MgA.Petr Budil

Vedoucí pracovník
Pracovník rozvoje města
Městský architekt

Bc. Petr Kosáček
Ing. Marie Břeňová

Referent stavebního úřadu
Referent stavebního úřadu

469 671 126
469 671 126

Lenka Kašparová
Mgr. Marie Doležalová

Vedoucí pracovník
Koordinátoka lužské stezky

463 034 720
x

Josef Uhlíř

Kastelán

Jaromíra Márová

Knihovnice

Monika Pidimová
Vladimíra Kolářová
Lenka Šimková

Vedoucí přímé péče
Pečovatelka
Pedikérka

Vanda Křepelková
Lukáš Poluda

Vedoucí pracovník
Správce - sběrný dvůr

Pavla Kostelecká

Správkyně sportovního areálu
Pronájem sportovní
haly/rezervace

Odbor výstavby
463 034 924

x
x

Stavební úřad

Odbor kultury a cetovního ruchu - Turistické informační centrum (TIC)
736 481 206
739 435 932

tic@luze.cz
marie.dolezalova@luze.cz

736 481 205

kosumberk@luze.cz

Hrad Košumberk
469 672 191

Městská knihovna

Dana Richterová
Jan Soukup

469633985
469 633 987
x
469 633 986

463 034 707

x

knihovna@luze.cz

Pečovatelská služba města Luže (DPS)
469 672 015
469 672 015
469 672 015

730 871 336
730 871 337
730 871 333

dps@luze.cz
dps@luze.cz
dps@luze.cz

Technické služby města Luže, skládka Dolečka a sběrný dvůr
x
x

Sportoviště

734 318 892
776 202 564

vanda.krepelkova@luze.cz
x

x

737 209 444

x

721 280 695

dana.rich@seznam.cz

724 141 331

lesy@luze.cz

x

Lesy Luže, s.r.o.

Jednatel

HŘBITOV LUŽE
ZMĚNA!

Rodina Michálkova

E-mail

469 671 128
x
463 034 922

23. února 2021 uplyne již 41 let od smrti
plk. Josefa Koukala – elitního stíhače RAF
(Royal Air Force = královské letectvo),
národního hrdiny a čestného občana
města Luže.
Vzdejme čest jeho památce!

Děkujeme za účast na rozloučení
s Miroslavem Michálkem. Dále za projevy
soustrasti, slova útěchy a květinové dary.
Zvláště pak kamarádům za krásné písně.

Mobilní telefon

MěÚ - Luže - radnice
Bc. Veronika Pešinová, MBA
Ing. Pavel Vodvárka
Ing. Hana Broklová

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ
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MĚSTSKÝ ÚŘAD LUŽE
Úřední hodiny Městského úřadu v Luži
v době zpřísněných opatření proti covid-19
jsou:

ÚNOR 2021

Od 1. 1. 2021 dochází ke změně nakládání
s komunálním a bio odpadem na lužském
hřbitově. Nově bude veškerý komunální
a bio odpad odkládán pouze do sběrných nádob, které budou umístěny v areálu hřbitova.
Vytříděné složky odpadu, jako je plast, papír
a sklo, je možné odkládat do podzemních
kontejnerů, které jsou umístěny na sídlišti
Lipka (přímo přes silnici naproti hřbitovní
zdi). Prosíme občany, aby od tohoto data již
neházeli žádný odpad za hřbitovní zeď směrem do ulice Za Pilou, jak tomu bylo doposud.

x

UNIVERZITA 3. VĚKU
Vážení studenti, je nám to velmi líto, ale
vzhledem k stále nepříznivé epidemiologické situaci je zřejmé, že bude i letní semestr
(nebo alespoň jeho převážná část) probíhat
opět plně distanční formou. Z toho důvodu
nebude nutné vést prezenční listinu, a to ani
v případě, že by se situace zlepšila a byla
umožněna společná setkávání. Jedinou studijní povinností zůstává plnění testů.
Novoroční videoprojev pana děkana, určený
pro VU3V je umístěn na titulní stránce portálu: https://youtu.be/6XpTw-K7lXc.
Termíny přednášek jsou naplánovány na 2.2.,
16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., kurz bude uzavřen 2.5.2021. Přihlašování a odhlašování
studentů do letního semestru je možné do
28.2.2021.
Veškeré vytištěné texty k přednáškám budou
opět k dispozici na MÚ v přízemí v době otevření úřadu, případně na TIC.
TIC a UNI3V
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MALÁ SOUTĚŽ
- POKRAČOVÁNÍ
V lednovém zpravodaji jsme uveřejnili fotografii, na které byl splav za myslivnou, kousek od skautského srubu. V tomto čísle na
fotografii vidíte budovu, která má pro město
Luži nemalý význam. Odpovědi zasílejte na
tic@luze.cz. Pro první tři nejrychlejší, kteří
správně odpovědí, máme opět připravenou malou odměnu. Děkujeme všem, kteří nám zaslali
své odpovědi!
TIC

INFO Z RADNICE
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NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V LUŽI
Město Luže pronajme byt v Domě s pečovatelskou službou, v ulici Na Výsluní 2, Luže.
K nastěhování, dle dohody.
Byt č. 2, v přízemí, pokoj o velikosti 30 m2
vybavený kuchyňskou linkou s příslušenstvím (sprchový kout, WC, chodba)

Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do 10. 2. 2021.
2. Byt může být přidělen starší osobě, jejíž zdravotní stav a sociální poměry
odůvodňují poskytování pečovatelské
služby, u níž lze důvodně předpokládat,
že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti,
zhoršování zdravotního stavu apod.

Započitatelná plocha bytu 30 m2.
Nájemné 1 500 Kč / měsíčně + cca 450 Kč /
měsíčně zálohy na služby.
Nájemní smlouva na dobu určitou.

Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě na tel: 777 320 611.
Žádosti o pronájem se budou přijímat do
10. 2. 2021 na podatelně Městského úřadu
v Luži.

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
PRO ROK 2021 A 2022
Konec roku 2020 probíhal v oblasti dotací
částečně ve vyúčtování těch obdržených, ale
především pak v sepisování nových žádostí
o dotace v souladu s usneseními Zastupitelstva města. Do termínu 21. 12. 2020 jsme
odevzdávali pět žádostí do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jedná se
o tyto projekty:
- Dětské hřiště v místní části Dobrkov
Součástí hřiště s celkovým rozpočtem ve výši
520 tis. Kč budou herní prvky (multifunkční
sestava, pískoviště, dvě houpadla, houpačka,
kolotoč, koš na basketbal, fotbalové branky),
mobiliář (lavičky, set stolu s lavicí, odpadkový koš) a oplocení. Provedení dětského
hřiště bylo konzultováno a osadním výborem
a v předběžném poptávkovém řízení byly
osloveni tři dodavatelé. Dotace může být poskytnuta do výše 80% - tj. cca 417 tis. Kč.
- Rekonstrukce místních komunikací
v místní části Srbce
Na rekonstrukci vybraných úseků komunikací byla zpracována projektová dokumentace
firmou Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto. Částečně se jedná o rekonstrukci ploch dlážděných žulovou dlažbou a částečně o nahrazení
asfaltových ploch žulovou dlažbou a dále

o opravu opěrné zídky s celkovým rozpočtem
ve výši 2,3 mil. Kč. Dotace může být poskytnuta do výše 80% - tj. cca 1,85 mil. Kč.
- Rekonstrukce podlahy sportovní haly
v Luži
Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce dřevěné podlahy sportovní haly,
která je v havarijním stavu. Po dřívější rekonstrukci se brzy projevily vady v podobě
několikamilimetrových spár mezi parketami.
Ty byly od té doby opakovaně opravovány
a mnohokrát také došlo k broušení podlahy,
aby nedocházelo k odlupování třísek. Spáry
a díry v podlaze dosahují v některých místech
šířky až jednoho centimetru. Rekonstrukce
bude spočívat ve zhotovení nového umělého
povrchu s předpokládanými náklady ve výši
1,1 mil. Kč. Dotace může být poskytnuta
do výše 80% - tj. cca 0,9 mil. Kč.
- Stavební úpravy ZŠ Luže
Na rekonstrukci učeben, kabinetů, ředitelny, sborovny a sociálních zařízení v budově
2. stupně ZŠ byla v prosinci zpracována
projektová dokumentace firmou ILBprostav
s.r.o. Mikulovice. V uvedených místnostech
je plánována výměna podlah, osazení nových
kazetových podhledů, provedení nových
omítek, výměna hygienických zařizovacích

předmětů, výměna keramických obkladů
a výměna vstupních dveří z chodby za dveře
protipožární s celkovým rozpočtem 7,2 mil.
Kč. Dotace může být poskytnuta do výše
80% - tj. cca 5,5 mil. Kč, zde je část výdajů
neuznatelná.
- Rekonstrukce mostku v místní části
Radim
Předmětem projektu je oprava mostku přes
Anenský potok v místní části Radim u č.p.
5. Technologický postup opravy spočívá ve
výměně mostovky včetně zábradlí. Autorizovaný technik při prohlídce mostu v listopadu
2020 označil stav mostu za téměř havarijní,
a tak bude tato akce muset být uskutečněna i bez obdržené dotace. Celkový rozpočet
vychází předběžně na 620 tis. Kč. Dotace
může být poskytnuta do výše 80% - tj. cca
500 tis. Kč.
Kromě těchto žádostí o dotace jsme již v říjnu 2020 podali žádost o podporu realizace
projektu Luže - vybavení do kulturního
domu v místní části Doly z dotačního titulu
Malý LEADER prostřednictvím Místní
akční skupiny Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s. s celkovým rozpočtem
70 tis. Kč. Z dotace by byla pořízena
vestavěná skříň do vstupní místnos-
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ti kulturního domu a dále krbová kamna
a lednička.
V listopadu jsme podali žádost o dotaci na
Projektovou dokumentaci pro územní řízení stavby vodovodu Luže – místní části
Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky do dotačního titulu Pardubického kraje. Výdaje na
dokumentaci zpracovávanou zhotovitelem
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. vychází na 237 tis. Kč, dotace by mohla být až
165 tis. Kč.
V lednu 2021 byla také podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury
na projekt Výstavba chodníku směr Luže
– Voletice s celkovým rozpočtem 7,7 mil.
Kč. Tato akce bude realizována i v případě
neobdržení dotace, neboť Zastupitelstvo
města rozhodlo o čerpání úvěru od České
spořitelny na tuto akci. V nejbližší době bude
zahájeno výběrové řízení na dodavatele.
Všechny výše uvedené žádosti o dotaci zpracováváme na městě vlastními silami, násle-

dující projekty svěřilo vedení města externím
firmám. V lednu firma Anylopex plus s.r.o.
Praha dopracovala a odevzdala žádost o dotaci na projekt Hospodaření s dešťovou vodou
v areálu fotbalového hřiště z Operačního
programu
Životní
prostředí.
Firma
zpracovávala i projektovou dokumentaci
a zajišťovala vydání stavebního povolení.
Rozpočet projektu vychází na necelé
2 mil. Kč a dotace by mohla být 1,7 mil. Kč.
Do očekávané výzvy Ministerstva financí
z programu Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí bude firma Centrum evropského projektování a. s. Hradec
Králové zpracovávat žádost o dotaci na
projekt Stavební úpravy ZŠ Luže. Jedná se o stejný záměr, na který byla podána
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj, zde je však více výdajů uznatelných
a dotace může být až 90%. Zkoušíme
tedy všechny možnosti, které se nabízejí
a uvidíme, jak to dopadne. Stejná firma
bude také zpracovávat projekt Rekon-
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strukce sportovního areálu v Luži do
výzvy Národní sportovní agentury, který
bude spočívat ve vybudování zavlažovacího
systému pro zálivku fotbalového trávníku
a v rekonstrukci víceúčelového hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu v ulici
U Stadionu.
Bohužel jsme se teď v lednu dozvěděli, že
nebyl podpořen náš projekt Město Luže inovuje procesy ve veřejné správě, který měl
navázat na Efektivní veřejnou správu města
Luže z Operačního programu Zaměstnanost.
Tuto žádost jsme podávali v červnu 2020
a chtěli jsme díky dotaci pořídit docházkový
systém zaměstnanců města, elektronickou
evidenci knihovny města, inovovaný účetní
program pro evidenci majetku města, aplikaci pro řízení jednání vedení města a turniketový vstup na hrad Košumberk ve směru od
lávky. Některé z aktivit projektu se tedy budeme snažit financovat vlastními prostředky
z rozpočtu města.
Hana Broklová

Z HAMZOVY LÉČEBNY
Ptačí hodinka
Nově jsme díky podpoře Pardubického
kraje instalovali tři velká krmítka, a tak
se i v Hamzově parku a arboretu sčítalo
a dokumentovalo v programu Ptačí hodinka
2021. Stejně jako tisíce lidí po celém Česku
ve dnech od 8. do 10. ledna 2021 sčítaly ptáky
na krmítku nebo v jeho okolí, účastnili jsme
se třetího ročníku zimního sčítání ptáků, které
pořádala Česká společnost ornitologická také
v Hamzově parku a arboretu.
Jak sčítání probíhá? „Je to jednoduché:
nasypat do krmítka dle pokynů správného
přikrmování, připravit si psací potřeby, zjistit
si přesnou metodiku sčítání na webových
stránkách ptacihodinka.birdlife.cz, mít po
ruce i fotoaparát a pak 60 minut pozorovat
ptačí návštěvníky. Výsledky svého pozorování
následně odeslat ornitologům pomocí webové
stránky ptacihodinka.birdlife.cz“, vysvětluje
ředitel Hamzovy léčebny, MUDr. Václav
Volejník, CSc.
„Díky sčítání získají ornitologové velké
množství důležitých dat o ptácích, kteří v Česku
zimují. Dlouhodobé sledování zimování ptáků
v Česku je významným faktorem zjišťování,
co jejich výskyt a chování ovlivňuje. Cílem

organizátorů je také zapojit širokou veřejnost
do jednoduchého vědeckého výzkumu –
zimního sčítání ptáků na krmítkách a celkově
tím podpořit budování vztahu člověka
k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní
zkušenost“, říká koordinátorka sčítání
ptáků na krmítkách Alena Skálová z České
společnosti ornitologické a pokračuje: „Do
sčítání ptáků na krmítku se může zapojit
úplně každý bez předchozí zkušenosti
s ornitologií. Kdo si není jistý, že dokáže
poznat nejběžnější druhy ptáků, pomohou
mu naše materiály s vyobrazením druhů.
Prvního ročníku v lednu 2019 se zúčastnilo
14 tisíc lidí, druhého ročníku v lednu 2020

dokonce 21 tisíc lidí. V obou ročnících byla
nejpočetněji pozorovaným ptákem sýkora
koňadra.“
Během „Ptačí hodinky“ jsme zaznamenali
v krmítku nebo jeho blízkém okolí osm druhů
v celkovém počtu 35 jedinců, z nichž asi
nejzajímavější byla návštěva osmi stehlíků
obecných, zvonka zahradního, jehož počet
výskytu v poslední době klesá. Pravidelnými
návštěvníky jsou dále kromě sýkorek koňader,
vrabců domácích a kosů černých také brhlíci
lesní, pěnkavy obecné nebo červenky obecné.
I přesto, že počet i pestrost druhů v jedné hodině
je jistě zajímavý, je to jen pouhý zlomek druhů,
které v parku žijí. Pravidelným monitoringem
jsme zjistili, že zde žije téměř 36 druhů ptáků
a dalších živočichů, mezi nimiž jsou i druhy
silně kriticky ohrožené, kriticky ohrožené
i ohrožené. Vedení léčebny podporuje
druhovou ochranu živočichů i rostlin, v parku
proto platí vnitřní předpisy, které se touto
problematikou zabývají. Jedním z příkladů
druhové ochrany jsou instalace budek pro
hnízdění rorýsů při rekonstrukcích objektů
v areálu parku, snaha o zajištění bezpečnosti
ptáků proti nárazu do skel pavilonů a další
opatření, která mají za cíl co nejvyšší účinnost
druhové ochrany.
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Výpis usnesení
z 44. schůze Rady města Luže konané
dne 09. 12. 2020 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký, M. Sýs, P. Kerhart
Rada města schvaluje:
01/44
Přidělení bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou
službou v Luži č. p. 9 paní Věře Kopřivové na
dobu určitou od 15. 12. 2020 do 31. 12. 2021
a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
Rada města odložila na příští jednání Rady města Luže:
02/44
Smlouvu o dílo na dopracování vítězné studie
z Architektonicko-krajinářské soutěže na řešení
návrší poutního kostela Na Chlumku, se zhotovitelem IXA, v.o.s., IČ: 09035052, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
03/44
Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Oprava a statické zajištění jižní
hradby hradu Košumberk“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
04/44
Čerpání rozpočtu města za období I. - XI.
/2020, dle přílohy.
05/44
Rozpočtové opatření č. 7/2020, dle přílohy.
06/44
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce části 1. a 2. NP na druhém stupni ZŠ
Luže“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok
2021.
07/44
Prodej stavební parcely č. st. 112/1, o výměře
351 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Luže,
jejíž součástí je stavba č. p. 155, objekt k bydlení, za cenu 800. 000,- Kč paní Emě Sýsové,
dle přílohy.
08/44
Strategii rozvoje města Luže na období 20212025, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva města
Luže konaného dne 16. prosince 2020
od 18:00 hodin v ,,Sokolovně“ – Dolská
ulice č.p. 32, 538 54 Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, M. Zlesák,
J. Kopecký, S. Peterka, M. Sýs, V. Volejník,
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I. Grimlová, T. Soukup, P. Holomek, P. Kerhart,
A. Košvanec, J. Stoklasa, P. Remeš, M. Hrnčál
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/11
Program 11. zasedání Zastupitelstva města
Luže
02/11
Ověřovatelé: Ing. Pavel Vodvárka, Jan Stoklasa
03/11
Návrhovou komisi: Milan Hrčál, BcA. Aleš
Košvanec
04/11
Čerpání rozpočtu města za období I. - XI.
/2020, dle přílohy.
05/11
Rozpočtové opatření č. 7/2020, dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže pověřuje:
06/11
Finanční výbor a Radu města Luže přípravou
úspor v rozpočtu tak, že přijatý úvěr nebude dle
možností vyčerpán a jeho čerpání bude výrazně
sníženo.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
07/11
Rozpočet města Luže na rok 2021 dle paragrafů
na příjmy a výdaje jako schodkový, dle přílohy.
08/11
Rozpočet Základní školy, Luže, okres Chrudim
na rok 2021, dle přílohy.
09/11
Rozpočet Základní umělecké školy, Luže, okres
Chrudim na rok 2021, dle přílohy.
10/11
Rozpočet Mateřské školy, Luže, okres Chrudim
na rok 2021, dle přílohy.
11/11
Pro rok 2021 odvod odpisů Mateřské školy,
Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
12/11
Pro rok 2021 odvod odpisů Základní školy,
Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
13/11
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní
školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2020.
14/11
Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny
a.s. (IČ 45244782) do výše 20.000.000 Kč na
„Investiční akce Luže 2021-2022“ se splatností
20 let a zajištěného budoucími příjmy obce, dle
přílohy.
15/11
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2020 pro firmu IFASO, s.r.o. Chrudim, majitele nemovitosti č.p. 10
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Luže ve výši 116. 000,- Kč, dle přílohy.
16/11
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
na obnovu nemovité kulturní památky z účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro firmu
IFASO, s.r.o. Chrudim, majitele nemovitosti
č.p. 10 Luže ve výši 519. 000,- Kč, dle přílohy.
17/11
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství a v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských
obřadech ve výši 300,- Kč za slavnostní obřad
s platností od 1.1.2021.
18/11
Příspěvek na ošatné jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství a v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských
obřadech ve výši 1.500,- Kč za kalendářní
rok při počtu 1-5 obřadů za rok nebo ve výši
3. 000,- Kč za kalendářní rok při počtu 6 a více
obřadů za rok s platností od 1.1.2021.
19/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Dětské
hřiště v místní části Dobrkov“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy
a rozvoje venkova na rok 2021.
20/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podlahy sportovní haly“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy
a rozvoje venkova na rok 2021.
21/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v místní části Srbce“
z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
22/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce mostku v místní části Radim“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy
a rozvoje venkova na rok 2021.
23/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba
chodníku směr Luže-Voletice“ z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021.
24/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce části 1. a 2. NP na druhém stupni ZŠ Luže“
z programu Ministerstva financí Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí, na rok
2021, pokud bude vypsána výzva.
25/11
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekon-

strukce části 1. a 2. NP na druhém stupni ZŠ
Luže“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok
2021.
26/11
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
od Státního pozemkového úřadu, dle přílohy.
27/11
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o podmínkách provedení stavby, která bude použita při výkupu pozemků při realizaci výstavby
chodníku v místní části Radim, dle přílohy.
28/11
Zakoupení:
st. p. č. st. 91 o výměře 1048 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je objekt č. p. 132; v k. ú. Luže
p. p. č. 16/1 o výměře 770 m2, vedené
jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže;
p. p. č. 977/19 o výměře 102 m2, vedené jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú.
Luže;
p. p. č. 977/20 o výměře 86 m2 vedené
jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže.
od spoluvlastníků Ladislava a Romana Novákových, za cenu 4. 500. 000. Kč, dle přiložené
kupní smlouvy.
29/11
Prodej části pozemkové parcely č. 229/1 o celkové výměře 35 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Zdislav, panu Janu Petránkovi, za cenu 30 Kč/m2, dle přílohy.
30/11
Prodej části pozemkové parcely 502/8 označe-
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né jako díl „a“ o celkové výměře 9 m2, orná
půda, v k. ú. Luže, panu Bohumilu Tláskalovi,
za cenu 50 Kč/m2, dle přílohy.
31/11
Prodej stavební parcely č. st. 112/1, o výměře 351 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Luže, jejíž součástí je stavba č. p. 155, objekt
k bydlení, za cenu 800. 000,- Kč paní Emě Sýsové, dle přílohy.
32/11
Směnu části pozemkové parcely p. č.
328/8, o výměře 32 m2, ostatní plocha, k. ú. Luže, ve vlastnictví města Luže za stavební parcelu č. st. 914,
o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
vlast. ČR, právo hosp. Hamzova léčebna Luže-Košumberk, na níž je umístěna stavba nemovité kulturní památky ve vlastnictví města
Luže, dle přiložené směnné smlouvy.
33/11
Strategii rozvoje města Luže na období 20212025, dle přílohy.

Zastupitelstvo města Luže pověřuje:
36/11
Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA podepisováním smluv o smlouvách budoucích
kupních a o podmínkách provedení stavby
s jednotlivými vlastníky pozemků při realizaci
výstavby chodníku v místní části Radim dle
schváleného vzoru smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Zastupitelstvo města Luže neschvaluje:
34/11
Prodej částí pozemkové parcely č. 977/1
o celkové výměře cca 283 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Luže.
Zastupitelstvu města Luže pověřuje Radu města
Luže:
35/11
Schvalováním rozpočtových změn do příštího
zasedání zastupitelstva.
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Zastupitelstvo města Luže odvolává:
37/11
Člena Kontrolního výboru města Luže pana
Josefa Zelenku.
Zastupitelstvo města Luže volí:
38/11
Člena Kontrolního výboru města Luže pana
Jiřího Terera.
Zastupitelstvo města Luže volí:
39/11
Předsedu Kontrolního výboru města Luže pana
Petra Kerharta.

Výpis usnesení
z 45. schůze Rady města Luže konané
dne 30. 12. 2020 v 08:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/45
Rozpočtové opatření č. 8/2020, dle přílohy.

ROZPIS SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU PLATNÝ OD 1. 1. 2021

HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
Nový rok 2021 jsme přivítali opět v režimu
distanční výuky, s výjimkou žáků 1. a 2. tříd,
kteří chodili do školy. Pololetní hodnocení jsme tak ve většině ročníků sestavovali na
základě převažujících podkladů z distančního
vzdělávání. Věříme, že se ve druhém pololetí budeme s žáky vídat při prezenční výuce
mnohem častěji, a že se bude nejen výuka, ale
i fungovaní celé společnosti, s jarními měsíci
vracet do obvyklého režimu.

dodenní práce učitele a jejích zvědomování.
V rámci předmětových týmů budeme řešit jak
zefektivnit způsoby výuky ať již v distanční či
prezenční formě. Do společné diskuze chceme
také zapojit rodiče, kterým nabídneme pravidelná společná online setkání s vedením školy
a učiteli. Prostřednictvím žákovského parlamentu a třídních samospráv budeme do diskuze
na podobě školních prostor a některých prvků
výuky zapojovat i naše žáky.
Ze stavebních úprav právě dokončujeme rekonstrukci cvičné kuchyňky na II. stupni
a sociálních zařízení na I. stupni. V jarních měsících budou probíhat práce na školní zahradě
v projektu Založení přírodní zahrady pro školní
a mimoškolní vzdělávání při ZŠ Luže v rámci výzvy Přírodní zahrady. Na školní zahradě
budeme také řešit podobu venkovní učebny
a harmonogram jejího vybudování.

MATEŘSKÁ
ŠKOLA LUŽE
Na lyžovačku leden láká,
pojď, postavíme sněhuláka.
Na bobech a na lyžích,
projedeme bílý sníh.
Tak jme se opět po Vánocích všichni sešli
v naší MŠ. Po vánočních svátcích přišly
všechny děti plné vánočních dojmů a zážitků. Vyprávěly, jaké dostaly dárky a jak
prožily Vánoce. I do naší MŠ přišel Ježíšek a nadělil dětem nové hračky a vybavení do třídy.

Na letní měsíce je naplánována výměna zastaralých kotlů pro vytápění budovy I. stupně.
Tato výměna by měla výrazně zefektivnit vytápění a přispět tak k úsporám nákladů na vytápění a také snížit ekologickou zátěž pro životní
prostředí.

V roce 2021 nás čeká mnoho aktivit, které povedou ke zpříjemnění školního prostředí a budou přispívat k efektivní výuce a komunikaci
všech účastníků vzdělávacího procesu:
V souvislosti s distanční výukou začínáme
na druhém stupni používat elektronickou žákovskou knížku, která zpřístupní rodičům
a žákům výsledky vzdělávání v mobilních
zařízeních.
Na prvním stupni máme v plánu nákup tří interaktivních tabulí do tříd, k dispozici vyučujícím
bude také 10 nových tabletů, které mohou využívat při výuce.
V rámci zapojení školy do projektu zprostředkovaným přes MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, budeme moci využívat pro podporu práce školního poradenského pracoviště
mobilní tým odborníků sestávající se ze speciálního pedagoga, psychologa a sociálního
antropologa, kteří nám i rodičům budou nápomocní např. při řešení situací spjatých se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, volbou
povolání, výchovnými, vzdělávacími či komunikačními problémy.
Společně s učiteli budeme diskutovat nad vizí
školy, nad začleňováním prvků vize do kaž-

Je připravena projektová dokumentace na
rekonstrukci sociálního zařízení na II. stupni
a dále na rekonstrukci 1 kmenové třídy,
4 odborných učeben, 2 kabinetů, sborovny
a ředitelny v budově II. stupně. Vše v tomto případě závisí na dostupných dotačních titulech
a úspěšnosti projektové žádosti. Ve všech
stavebních a technologických projektech je
žadatelem a předkladatelem projektů zřizovatel školy město Luže. Jsme rádi, že se nám
společnými silami daří zlepšovat prostředí
v naší škole.
Mgr. Vít Hospodka, ředitel školy

Hurá, konečně jsme se dočkali sněhové
nadílky. Děti nedočkavě pozorovaly zasněženou zahradu a těšily se až půjdou
ven. Na zahradě děti s velkým nadšením
stavěly sněhuláky, do sněhu dělaly andělíčky a nechyběla ani koulovačka. Všichni
jsme si to moc užili.
V novém roce se těšíme na společné hry,
nové zážitky, spoustu legrace i na chvíle,
které spolu prožijeme.
Ze sněhu ho uděláš,
záležet si na něm dáš.
Je to panák sněhový,
kdopak je to, kdo to ví?
(sněhulák)

ÚNOR 2021

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky
a jiná elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé
lineární či úsporné zářivky je potřeba
odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme,
proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá
ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde
o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka
poškodit nejen životní prostředí, ale
i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek a dalších světelných
zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje
i pro město Luže. Obyvatelé našeho města
mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale
i další elektrozařízení, zdarma odevzdávat
ve Sběrném dvoře Luže, Havlíčkova, 538 54
Luže, na Městském úřadě Luže (malá sběrná
nádoba u vchodu) nebo v elektro obchodě při
nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné
zdroje a další vysloužilá a nefunkční
elektrozařízení k ekologické recyklaci,
díky které jsou z nich pro opětovné použití
získávány druhotné suroviny, zejména
kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
z recyklovaných plastů jsou vyráběny
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce
a sklo se používá jako technický materiál.
Při recyklaci dochází také k ekologickému
zpracování
nebezpečných
látek,
které
některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť
v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019
recyklovalo 706 t použitých světelných zdrojů,
587 t malých elektrozařízení a 1 586 t velkého
elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně
využít přes 95 % materiálů ze světelných
zařízení a 90 % materiálů z malých a velkých
elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro životní
prostředí naší země.

9

SKAUTSKÉ
STŘEDISKO
Dne 20. 12. 2020 se na lužském náměstí
uskutečnilo netradiční „Nezpívání pod
vánočním stromem“, které pořádalo
skautské
středisko
Tangram.
Pod
rozzářený vánoční strom se přišlo mezi
16. a 17. hodinou podívat přes 100 lidí.
Ti na místě spatřili betlém s Josefem
a Marií, kterým nechyběl ani živý Ježíšek,
párem andílků a pasáčky, kteří se zahřívali
u skromného ohně. Nad celým pohledem
zářila hvězda, která ukazovala cestu všem,
kteří k betlému mířili. Mimo záře linoucí
se od hvězdy a stromu na náměstí svítily
i lucerny, ve kterých se třepotaly
plaménky betlémského světla. Právě toto
světlo, které je symbolem Vánoc, pokoje
a lásky, je každoročně rozváženo až
z dalekého Betléma do celého světa skauty
a skautkami z mnoha států, aby si z něj
každý z nás mohl zapálit svíčku a obrazně
si tak poselství Vánoc přinést až do
domu. Každý kdo přišel mohl přispět do

Bohužel stále mnoho českých domácností
nerecykluje a menší elektrozařízení včetně
úsporných zářivek hází do komunálního
odpadu. Z úsporek a dalších elektrospotřebičů
se tak do půdy mohou dostat nebezpečné látky,
se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete
na www.ekolamp.cz.
sbírky, která se konala za účelem podpory
provozu Azylového domu pro ženy a matky
s dětmi ve Vysokém Mýtě. Vybraná částka
čítala 2784 Kč a tímto děkuji každému, kdo
do sbírky jakkoliv přispěl. Dále pak děkuji
vedení města, které nám vyšlo naproti
a umožnilo, aby toto drobné adventní
setkání proběhlo. V neposlední řadě bych
chtěl poděkovat všem, kteří se na jeho
realizaci podíleli a pomohli tak vnést radost
do srdcí všech, kteří to v této složité době
potřebují. Věřím, že v roce 2021 události
naberou správný směr a my všichni budeme
moci celý rok i advent strávit radostněji.
Jakub Hrubý – Vedoucí střediska
K rozzáření svátečních dní není vždy
zapotřebí sirek. Úsměvy a zážitky, které
Vás zahřejí na duši, Vám i v novém roce
přejí skauti z Luže.
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.
Novinkou v činnosti MAS pro nové období
bude oblast komunitní energetiky. V řadě zemí
Evropy jsou využívány místní obnovitelné
zdroje energie v chytrých systémech, které
místním lidem umožňují řídit spotřebu
a snižovat náklady. K tomu vznikají
energetická společenství, iniciativy, které
občané společně vlastní, a proto s těmito
zdroji pečlivě hospodaří, neboť jako vlastníci
mají zájem na trvalé prosperitě. Tu mohou
řešit třeba formou projektů zaměřených na
energetickou účinnost. Situaci známe např.
v souvislosti s vodou (ČOV) a může se jednat
o obdobu dříve známých družstev, ale tentokrát
v oblasti elektřiny. MAS bude pro nové období
vytvářet podmínky (jakousi předběžnou
rezervaci) pro záměry ve svém území na
výstavbu fotovoltaických, větrných a malých
vodních elektráren, na geotermální zdroje
a akumulační systémy, tedy obnovitelné zdroje,

které bude možné podpořit prostřednictvím
výzev v rámci Modernizačního fondu, jenž
bude disponovat zhruba 60 - 80 mld. Kč. Máteli v uvedené oblasti nápad, záměr, co nejdříve
naši kancelář kontaktujte.
Mobilní tým pro školy úspěšně zahájil činnost
podvečerním lednovým workshopem pro
rodiče žáků 9. ročníku na téma volby budoucího
studia. Informace k těmto akcím najdete vždy
jak na webu, tak na FB stránce spolku.

a partnerů k Projektu Společné řešení pro
eliminaci sociálního vyloučeni obyvatel
regionu MASSKCH. Přítomní byli seznámeni
s činností asistenta prevence sociálního
začleňování, který v území MAS SKCH řeší
obtížné životní situace klientů v oblasti vztahů,
zdraví, financí, bydlení, práce či vzdělávání
a pomáhá tak odbřemenit především starosty
obcí, jež tuto pomoc velmi vítají.

Distanční výuka „zkouší kapacity všech
rodičů“, možná vám pomohou informace na
našem webu MAP2030.cz Pro rodiče - Místní
akční plány rozvoje vzdělávání – Pardubický
kraj (map2030.cz).

Pokračujeme v přípravě nové strategie
rozvoje území, sbíráme vaše záměry https://
www.masskch.cz/sber-zameru-2021-2027/
a věříme, že nově navržená řešení a opatření
strategie MAS „Chráníme svůj životní prostor
II.“ bude možné brzy prodiskutovat i osobně.

Koncem ledna také proběhlo velké on-line
setkání zástupců sociálních služeb, starostů

Informace pro vás připravujeme zde: https://
www.masskch.cz/strategie-clld/nove-obdobi/

ÚNOR 2021
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ÚRYVEK Z KRONIKY „PAMĚTI MĚSTA LUŽE“
OD EDVARDA KOZLÍKA – TZV. KOZLÍKOVA KRONIKA
Náměstí, ulice a silnice
Lužské náměstí bývalo přeříznuto hlubokým
příkopem na dvě části. Horní a dolní.
Hluboký příkop vedl také z Krupkova kopce.
Úvoz v náměstí od hospod nynější čp 148
a 6 vedl kolem radnice dolů k řece, přes níž se
za starodávna jezdívalo i povozy. Úvoz tento
byl u bývalého domku čp 4 /dnes zbořeného/
a možno tedy místo to označiti tak, že byl proti
domu čp 51, opatřen klenutým pískovcovým
mostem, jímž se přecházelo z dolní části
náměstí na část horní. Pod tímto mostem byl
úvoz 12 střevíců hluboký a u domu čp 82
dosahoval hloubky 14 ¾ střevíců. U domku
čp 3, pod radnicí při zasypávání tohoto úvozu
byla zasypána 1 světnice a komora /stavení to
bývalo o 1 poschodí/ a u domku čp 81bývala
světnice, kdež je nyní sklep. Od čp 82 bylo
kolem úvozu vysázeno stromoví k čp 4. Úvoz
byl pak u čp 82 tak široký, že se pohodlně dva
povozy vyhnouti mohly. U mostu byla však
šíře jeho jen pro jeden povoz. Proti čp 3 po
levé straně bylo vysázeno rovněž stromoví.
Od kamenného mostu v náměstí při domech
čp 52, 53 a 54 i 55 bývala škarpa. Navážka
k zaplnění příkopu brala se z pahrbku u sochy
sv. Jana. Socha tato bývala totiž na 3 stupních
a po odstranění pahrbku má jich devět.
Rovněž i ostatní část náměstí byla srovnána
a při domech v horní části náměstí byla zřízena
čedičová dlažba.
Zaházení
příkopu
provedeno
bylo
občanstvem a sice každé domovní číslo
musilo odpracovat 17 dní i s nájemníky,
a sice v r. 1836 (za purkmistra Antonína
Krupky, rodáka Skutečského). V místech, kde
byl úvoz zaházen zřízena byla silnice, která
pak vícekráte byla v dolní části od mostu
k náměstí zvyšována. Tak při čp 56 zvýšena
jest již o více než 1 a ½ m. Při kopání pro
vodovodní přípojku, přišlo se totiž v místech,
kde je domovní uzávěrka na ohradní zídku
bývalé zahrádky před tímto domem a sice
právě na vchod, opatřený ještě závěsy
pro dvířka.
Úvoz z předměstí Zákostelského /v Krupkově
kopci/ zasypán byl v roce 1867 a v jeho
místech zřízena byla cesta, která se před
domkem čp 56 spojovala se silnicí, vedoucí
z náměstí. Kopec tento byl v roce 1896 při
velké průtrži mračen vzniklou povodní ve své

horní třetině stržen, takže utvořena byla jáma as
3 m hluboká, přes celou šíři kopce.

V letech 1857 – 8 vystavěna silnice od Paletína
k Střemošicům.
V květnu 1923 započato s rekonstrukcí
silnice ke Hvězdě a zřízeno železné zábradlí
na místě dřevěného.

V říjnu 1928 upraveny byly rigoly od čp 165
kolem fary k nové škole.

V roce 1877 započato bylo se stavbou silnice ke
Hvězdě, která ukončena byla roku 1879.
Na nábřeží zřízena byla od domku čp 56
k Jeronýmově ulici cesta na místě dosavadní
stezky a sice s tím, že majitel domu čp 57
ustoupil část svého dvorka k rozšíření stezky
na cestu. Za to opatřila obec jeho dvůr
zděnou zdí.
Na jaře roku 1890 započato s úpravou silnice /
cesty/ od čp 121 směrem k obecnímu lesu.
1906 rozšířena byla silnice z náměstí k mostu
o rozbořený domek čp 213, který stával
mezi domkem čp 80 a domky čp 55 a 56 do
silnice. Samozřejmě, že nacházel se v dolíku,
poněvadž silnice kol něho byla vícekráte
zvyšována. U silnice bývala ohradní zídka,
ze silnice as 1 m vysoká a při ní nacházelo
se hnojiště s dřevěný záchod. Samozřejmě,
že stavení to k ozdobě města nepřispívalo.
Jeho odbouráním značně se rozšířila silnice
a majitel domku čp 55 získal kus dvorka.
V roce 1913 sřítil se u Hvězdy taras v délce
16 m a byl znovuzřízen z betonu. Současně
upraveny byly k řece schůdky betonové
a zřízeno máchadlo prádla.

V roce 1937 až 1938 provedena rekonstrukce
silnice vedoucí od Skutče v katastru obce Luže
přes náměstí až k domu čp 219 a vydlážděna
byla žulovými kostkami. Současně vydlážděn
byl žulovými kostkami i Krupkův kopec
a zřízena v něm kanalizace.
Dále v tomto roce vydlážděna byla
odpočívadla pod novými schody a vydlážděna
část ulice mezi domy čp 124 a čp 232 rovněž
žulovými kostkami. Vydlážděna ulička od čp
124 k synagoze opukovými deskami, dále
zřízeny byly schody z tzv. Kozího plácku
dolů k řece u čp 110 opatřeny železným
zábradlím a upraven východ od čp 105 na
Kozí plácek.
V Komenského ulici položeny byly 97 až
konec domku čp 100 žulové obrubní kameny
a místo pro chodníky v nich vysypáno bylo
škvárou a pískem.
1939 provedena byla výstavba, na místě
špatné polní cesty, silnice na drážkách
směrem k obecnímu lesu. Vydlážděna byla
žulovými kostkami ulice Hamzova od čp
197 až k čp 250 a upravena stávající přípojka
kanálu. Provedena rekonstrukce silnice od
čp 219 až za hřbitov a silnice ta vydlážděna
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žulovými kostkami. V roce 1939 – 40
provedena
rekonstrukce,
přestavba
a výdlažba žulovými kostkami od čp
89 Komenského ulicí až za ml mlýn čp
118 /k nové vodárně/. Náklad na obě
tyto stavby obnášel 1,400.000 Korun.
Poznamenám,
že
původní
silnice
k Voleticům vystavěna byla v roce 1860.
V roce 1940 pořízen projekt na výstavbu
silnice ke Hvězdě, zřízení kanalisace
a vodovodu ku Hvězdě a výdlažbu silnice
žulovými kostkami. Vystavěna silnice
od dolské silnice ve Zdislavi k mostu
zdislavskému. Zřízena část sesutého tarasu
u Hvězdy poblíž domu čp 30 /11000Kčs/.
V roce 1948 – 49 vystavěna byla asfaltová
silnice od čp 156 ulicí Dukelskou, která
připojuje se na silnici k Voleticům u domu
čp 92 a která má kostkami dlážděnou
spojku od čp 88 k čp 165.
Silnice od nového hřbitova k Bílému Koni
byla v roce 1952 válcována. S válcováním
započato 16./XI. 1952. Ku konci roku
1953 započato bylo s rekonstrukcí
silnice od Sokolovny ku Hvězdě. Silnice
ku Hvězdě byla dokončena a částečně
asfaltována v roce 1957. Silnice od čp
122 ku Hospodářskému skladištnímu
družstvu vydlážděna kostkami v r. 1957
a v úpravě pokračováno v r. 1958. Náklad
368.639 Kč.
Jména lužských ulic v roce 1855:
•

Janderovská (Chlumecká) změněna
na: Nové Chalupy; třída Rudolfova;
třída Legií

•

Hospodská (Litomyšlská) změněna
na: Žižkova; Generalisima Stalína

•

Židovská změněna na: Jeronýmova

•

Pelikánovská (Voletická) změněna
na: třída Komenského

•

Podhessovská (Chrudimská) změněna
na: Husova; třída presidenta Beneše

•

Nábřeží – nezměněna

•

Zářečí – nezměněna

Nové ulice:
•

Sladkovského

•

Jiráskova

•

Čechova

•

Poděbradova

•

Havlíčkova

•

Hamzova

MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ
ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
INFORMUJE
MĚSTSKÉ POLICIE SKUTEČ ZA ROK 2020
Zpracoval : vrch.kom. Tomáš Brokl, vrchní strážník
Ve Skutči dne 06.01.2021

Služebna byla uzavřena pro veřejnost. Strážníci se postupně vybavovali ochrannými
prostředky a v současné době disponují
kompletním vybavením potřebným v případě řešení událostí za přítomnosti osoby
VÝKON SLUŽBY STRÁŽNÍKŮ
pozitivní na covid (ochranné obleky, respiZpracoval : vrch.kom. Tomáš Brokl, vrchní strážník
V roce 2020 Městská Vepolicie
Skuteč
vykonárátory FFP 3, ochranné štíty). Vlivem opatSkutči dne 06.01.2021
vala činnost v počtu 4 strážníků. Směny stráž- ření proti šíření pandemie se strážníci denně
níků jsou stanoveny měsíčním rozpisem slu- seznamovali s platnými vládními nařízeními
žeb, přičemž při plánování jednotlivých směn a předávali informace o platném znění naříjsou zohledňovány požadavky starostů měst zení i občanům pověřených obcí, kteří leckdy
(např. nezbytnost hlídky při konání kulturních neměli přehled o platných nařízeních anebo
a sportovních akcí), bezpečnostní situace na je špatně chápali (vlivem působení medií
katastrech pověřených obcí či potřeby při ná- a špatné interpretaci) – těmto vše bylo vyrůstu konkrétního protiprávního jednání na ka- světleno. Strážníci striktně dodržovali přetastrech pověřených obcí. V počtu 4 strážníků depsaná nařízení a snažili se jít občanům
není možné zajistit nepřetržitý provoz 24/7.
měst příkladem. Možná i díky tomuto dodržování opatření nebyla činnost MP SkuBěžná hlídková činnost se dělí na hlídku slu- teč zásadně narušena epidemií COVID 19
žebním vozidlem (s ohledem na rozlohu kata- (kromě OČR).
strů 66,1 km2 je tato hlídka častější) a na pěší
hlídku (běžně cca 1 hodina v každém z katastrů Často se strážníci podíleli na distribuci
– dle potřeby a okolností).
ochranných
prostředků
–
roušek
a desinfekce do domácností a úzce tak
Za rok 2020 strážníci pokryli v rozpisu služeb spolupracovali s jednotlivými městskými
celkem 328 směn (dní pokrytých směnou).
úřady a složkami IZS. Dále pravidelně
zajišťovali dovoz ochranných prostředků
UDÁLOSTI A VÝSLEDNÁ ČINNOST
z ORP Chrudim. Ze strany strážníků dále
Celkem strážníci MP Skuteč reagovali na docházelo ke kontrole dodržování krizových
680 událostí – z toho celkem 462 událos- nařízení.
tí ve Skutči, 205 událostí v Luži a 12 událostí mimo katastr pověřených obcí (na Tyto činnosti, jež se týkají COVID a přímo
žádost operačních středisek PČR, HZS). Ve se nejednalo o oznámení porušení vládních
spisové službě je evidováno celkem 195 jed- nařízení, nejsou zahrnuty do uvedených čínacích čísel - spisů (události, jež vyžadují sel statistiky – strážníci jednali během služslužební dokumentaci).
by operativně dle potřeb a leckdy nebyly
evidovány jednotlivé činnosti.
Na celkovou činnost strážníků v roce 2020
měla zásadní vliv epidemie koronaviru K dané statistice je nutno podotknout, že
a vyhlášení nouzového stavu ČR. Pro ochra- hlídková činnost a odhalování případného
nu strážníků samotných a občanů, se který- protiprávního jednání (které lze v případech
mi MP jedná, bylo zásadně omezeno měření stanovených v zákoně i „domluvou“) je zárychlosti a provádění dopravních kontrol. kladním kamenem činnosti MP. StatisticVážení občané,
úvodem mi dovolte, abych Vás seznámil se
statistickými údaji činnosti Městské policie
Skuteč za rok 2020.
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celkem

Skuteč

Luže

mimo

Oznámení od občanů
Z toho oznámení, která byla po prověření jako NEGATIVNÍ
Vlastní zjištění
Oznámeno HZS (fireport + operační)
Oznámeno PČR
Oznámeno ZZS
Oznámeno linka 156
Oznámeno poruchová služba

355
221   127   7
142   67     72
265   198    65
1
35    25    7   3
20    15     4
1
2    1    1
2    1    1
1    1

Počet přestupků projednaných příkazem na místě (pokuta):
z toho přestupků v územní samosprávě
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti

160
7
2
81
69

119
1
2
68
47

41
6

Počet přestupků oznámených příslušnému správnímu orgánu:
z toho přestupků v územní samosprávě
z toho přestupků proti majetku
z toho přestupků proti veřejnému pořádku
z toho přestupků proti občanskému soužití
z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti)
z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti
z toho přestupků spáchaných porušením tabákového zákona
z toho přestupků jiných

48
6
9
4
4
16
0
1
8

36
4
5
3
2
13
0
1
6

12
2
4
1
2
3
0

158

138

20

Celkový počet umístění výzev („parkovaček“)

13
22

2

Celkový počet podezření ze spáchání trestného činu
oznámených Policii ČR
Celkový počet předvedení osoby
Celkový počet použití donucovacích prostředků
Celkový počet převozů na Protialkoholní záchytnou stanici

7

6

1

0
3
2

3
2

0
0

Celkem provedeno odchytů zvířat
Celkem poskytnutí první pomoci
Celkem asistence u dopravních nehod
Celkem asistence u požárů (2x hašení pomocí has.přístroje)

34
18
34
3

16
15
26
2

Celkem převzato nálezů
Celkem doručeno písemností na žádost

19
2

17
2

2

1
1

0
0

1
1

Zjištění vozidla v CP (celostátním pátrání)
Zjištění osoby v CP

ky však nelze stanovit, do jaké míry hlídky
strážníků svoji preventivní činností a výskytem v konkrétních lokalitách ovlivnily jednání osob v upuštění od případného protiprávního jednání.
Co se týká měření rychlosti, toto není základní činností MP. Měření rychlosti bylo
plánováno i v roce 2020 min. 1x týdně
a vykonáváno s ohledem na povětrnostní
podmínky, technické a taktické podmínky,
a to během ranních směn. Měření nelze vykonávat za tmy a umělého osvětlení, stejně
tak není možné měřit za deště. Městská policie Skuteč vykonává měření na 32 místech,
jež jsou schváleny Policií ČR. Není možné
vykonávat měření na jiných místech, než která jsou stanovena. Určení místa plánovaného
měření rychlosti je dle operativního rozhodnutí konkrétního velitele hlídky. Nutno podotknout, že je nezbytné přihlížet na skutečnost, že součástí měření rychlosti je nezbytné
zpracování spisové dokumentace, které bývá

17     1
2    1
5
3
1

často časově náročnější, než samotný výkon
měření rychlosti.
V praxi se však stává, což je nutné podotknout, že měření rychlosti si striktně
vyžadují obyvatelé místních částí a malých
obcí (mimo hlavní tahy), kteří jsou přesvědčeni o tom, že téměř všechna vozidla
projíždějící právě přes jejich obci překračují rychlost. Strážníci následnou činností
měření rychlosti (která v minulosti byla na
konkrétních místech i několikahodinová)
v daném místě zpravidla nezjistí žádné
protiprávní jednání anebo zjistí minimum
přestupků (i přes činnost v různou denní
dobu). V tomto případě se měření rychlosti
stává spíše preventivní činností, kterou
následně však nelze statisticky vykázat.
V roce 2020 bylo plánované měření rychlosti zásadně ovlivněno nouzovým stavem
ČR a epidemií koronaviru – z důvodu
ochrany zdraví strážníků a osob, se kterými
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strážníci jednají, bylo rozhodnuto o omezení měření rychlosti v jarních a podzimních
měsících.
I přes četnost oznámení, personální změny či
„podstav“ strážníků se maximálně snažíme
o zvýšení efektivity práce.
•
Zvyšování kvalifikace strážníků
Ǯ Strážníci zvyšovali svoji odbornost ve
střelecké přípravě. Strážníci mimo bezpečné manipulace se zbraní a různých
střeleckých cvičení procvičovali také
taktiku při zákroku se zbraní, bezpečné jištění, střelbu po zátěži apod. Dále
bylo procvičeno použití základních
prvků sebeobrany a využití oprávnění
donucovacích prostředků. Tato příprava byla oproti minulým obdobím zintenzivněna a byla vykonávána častěji.
Ǯ Kurz první (předlékařské) pomoci
•
Zvyšování materiálního vybavení
Ǯ 12/2020 – pořízení AED defibrilátoru
Corpuls – zařízení je plně kompatibilní
se zařízeními záchranné služby. V praxi
vše bude fungovat tím způsobem, že při
použití AED posádka záchranné služby
přepojí elektrody do svého zařízení
a zamezí se tak prodlení při „přelepování pacienta“.
Ǯ 12/2020 – pořízení profi alkoholtesteru Dräger vč. tiskárny – do současné
doby MP Skuteč nedisponovala kalibrovaným přístrojem, nýbrž orientačním. Při potřebě dechové zkoušky byla
na místo vždy přivolána hlídka PČR.
Dechová zkouška bude strážníky využita nejen při výkonu činností spojených s dohledem na BESIP. Dechová
zkouška je často zásadním důkazním
prostředkem při řešení přestupků proti
občanskému soužití a proti veřejnému
pořádku. Přístroj Dräger je totožný
se zařízením, kterým disponuje PČR
a v případě společných úkonů na místě
si hlídky mohou vzájemně vypomoci
např. poskytnutím náustků, tisku výsledku dechové zkoušky apod.
Ǯ rozšiřování místního kamerového
systému v součinnosti s městem Skuteč – kamery na rizikových místech
Skutče – kamery spravuje Městská
policie Skuteč v souladu se zákonem
č. 553/1991 Sb.
Ǯ průběžné doplňování potřebného vybavení do „záchranářského batohu“ (bezplatně cestou ZZS Pardubického kraje)
•
renovace výstražného světelného zařízení u sl.vozidla Dacia Duster – majáky (predátory v přední masce a v zadní části vozidla) byly nefunkční a bylo
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zapotřebí je nahradit novým zařízením. S tím byla spojena renovace
ovládacího zařízení majáků a přidání
bočního a zadního osvětlení na střechu
vozidla. Toto se opakovaně projevilo
jako cenný pomocník jak při hlídkové
činnosti (např. nasvícení zaparkovaných vozidel a jejich snazší vizuální
kontrola) nebo na místě dopravních
nehod (nasvícení místa nehody) apod.
průběžné obnovování výstroje strážníků
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KOUPÍM gramofonové desky do své archivní sbírky
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky a dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Z činnosti Městské policie
S příchodem Nového roku řešili strážníci
na katastrech pověřených obcí již desítky
oznámení občanů, které se týkaly mimo jiné
špatného parkování, odchytu zvířat, výskytu
podezřelých osob, dopravních nehod či protiprávního jednání na úseku veřejného pořádku.
K 31.01.2021 ukončila na vlastní žádost
pracovní poměr u Městské policie Skuteč
strž. Pavla Kostelecká. Jmenované tímto děkujeme za odvedenou práci a přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.
Z tohoto důvodu bylo vyhlášeno výběrové
řízení na pozici strážníka městské policie,
o jehož výsledcích Vás budeme průběžně informovat. V současné době Městská policie
Skuteč vykonává svoji činnost opět v počtu
3 strážníků.
Vzhledem k počtu strážníků nemůže městská policie zajistit nepřetržitou službu.
V případě Vašeho zájmu o kontaktování strážníků osobně na služebně, učiňte tak, prosím,
po předchozí telefonické domluvě na pohotovostním telefonním čísle. Strážníci tráví
převážnou část pracovní doby v terénu a bez
předchozí telefonické domluvy byste je nemuseli na služebně zastihnout. Pokud se ne-

dovoláte na pohotovostní telefonní číslo
731 557 507 a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.

Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na oficiálních webových stránkách
www.mp.skutec.cz a na sociální síti Facebook: Městská policie Skuteč.
Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

UČEBNÍ OBORY:
• Automechanik
• Karosář
• Lakýrník
• Čalouník
• Nástrojář
• Zámečník
• Opravář zem. strojů

MATURITNÍ OBORY:
• Počítačová grafika
ve strojírenství
• Mechanik CNC
• Provozní technika
U vybraných oborů nabízíme:
• řidičský průkaz B, C, T
• svářečské průkazy
– plyn, elektroda, CO

Každé pondělí – pátek od 8:00 do 17:00 po předchozí domluvě
na tel. 604 801 100. Dle aktuální situace poskytujeme online setkání.
Pro Vaše dotazy volejte 604 801 100.

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

nabízí krok správným směrem
nabízí vzdělání v následujících oborech
 čtyřletý maturitní obor:
79-41-K/41 Gymnázium pro žáky z 9. tříd
 osmiletý maturitní obor:
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
 tříleté učební obory:
29-51-H/01 Výrobce potravin – mlékař
26-51-H/01 Elektrikář
33-56-H/01 Truhlář
www.gymhlinsko.cz
469 311 292, 469 311 190

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
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