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POLDR U KUTŘÍNA
Státní podnik Povodí Labe dne
11. 1. 2021 uzavřel smlouvu s firmou
OHL ŽS, a.s., která jako vybraný zhotovitel postaví poldr Kutřín. Smluvní cena
dle smlouvy o dílo je 397 mil. Kč bez
DPH. Tato stavba začne již na jaře letošního roku. Stavební práce, které bude
zhotovitel realizovat, plynule navážou
na již dokončené přípravné práce, které
spočívaly ve vykácení vzrostlé zeleně
podél přístupové komunikace a kácení
v prostoru budoucího tělesa hráze.
Jedná se o velkou a několik let připravovanou stavbu na řece Krounce, jejíž
přínos má být zejména v zadržování
vody při velkých přívalových srážkách.
Velkou ochranu by měl zajistit i našemu
městu, protože když se při vydatnějších
deštích spojí právě přeplněné koryto

řeky Krounky s Novohradkou v Dolích, tak v tu chvíli vzniká velké riziko
pro obyvatele Luže, ale i dalších obcí
a měst. V roce 2020 jsme se o tom mnohokrát přesvědčili a byla to právě řeka
Krounka, která znamenala pro Luži velké ohrožení. Díky včasným informacím
z obce Předhradí jsme vždy měli včasné
informace a mohli jsme se tak připravit
na velkou vodu včas. Doufáme tedy, že
právě tato stavba umožní při vydatných
deštích regulaci koryta řeky Krounky
a naše město a další obce nebudou vystaveny nebezpečí povodní.
Hlavní část stavby bude 140 m dlouhá
a 17,8 m vysoká hráz ve tvaru teras, nad
níž budou upravená zátopová území.
Předpokládá se, že přehrada bude většinou prázdná. Jakmile však dojde k vy-

datnému dešti a koryto řeky se začne
nebezpečně zvedat, bude se toto území
zaplavovat. Celkový objem akumulované vody může dosáhnout až 4,8 mil. m3.
Jedná se tedy o stěžejní protipovodňové opatření v povodí řeky Novohradky,
protože právě řeka Krounka je jejím velmi významným levostranným přítokem
a výrazně se podílí na vzniku povodní
v Luži a dalších obcích.
Poldr Kutřín je v Zásadách územního
rozvoje Pardubického kraje vymezen
jako veřejně prospěšná stavba a je také
prioritou státního podniku Povodí Labe
i obyvatel chráněných obcí.
Stavba bude spolufinancována z dotačního titulu Ministerstva zemědělství – Podpora prevence před povodněmi IV. etapa.
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Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát a tiše vzpomínat.
10. února by bylo tomu 10 let od úmrtí
našeho tatínka pana Josefa Kosteleckého.
Roman a Stáňa s rodinami

INFO Z RADNICE
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Jaroslavou Baťovou – 80 let

Oldřichem Kopřivou – 86 let

Radomilem Sílou – 76 let

Václavem Karalem – 84 let

Hanou Lapáčkovou – 42 let

Blankou Halamkovou – 71 let

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
BŘEZEN AŽ KVĚTEN 2021

Základní informace o sčítání
Jedná se o největší statistické šetření v zemi
prováděné Českým statistickým úřadem. Je
nejen zákonnou povinností občanů, ale i velmi smysluplnou akcí, která se koná jednou
za 10 let. Umožňuje jak srovnání současného
stavu naší země s minulostí, tak i se zbytkem
světa. Zjištěné informace významně ovlivňují
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry
a ovlivňují život každého z nás.

Dne 15. března 1921, před sto lety, se
narodil náš táta, děda a správný chlap – pan
Jaroslav Selinger.
Uznávaný odborník na vaření piva
v pivovarech Rychnově, Dymokurech, Mostě, na Košumberku, Chocni
a Pardubicích.
Byl to člověk pracovitý, přímý a čestný,
plný energie a lásky. Takový, jakých je
v každé době poskrovnu a tolik potřeba.
Vzpomeňte, prosím, s námi.
S láskou a úctou rodina Sládkova
a Selingerova

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27.3. 2021, trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let,
nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích
formulářů, případně vysvětlivky v jazycích
běžných na našem území.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na
27.3.2021. Do 9.4.2021 má každý možnost
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách Českého statistického úřadu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od
17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný
sčítací formulář. Jeho distribuci a sběr zajišťují sčítací komisaři a síť kontaktních míst
Sčítání 2021. Formuláře pro listinné sčítání
získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují
se za neplatné.
Kdo sčítání zajišťuje
Na základě zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání

lidu, domů a bytů v roce 2021, sčítání řídí, koordinuje a zabezpečuje Český statistický úřad,
který je zároveň výhradním správcem všech
poskytnutých osobních údajů. Významným
partnerem Sčítání 2021 je Česká pošta, která
poskytuje zejména sčítací komisaře a síť více
než 80 kontaktních míst Sčítání 2021.
Ochrana dat
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Osoby, které s daty přicházejí do styku při jejich sběru a zpracovávání, jsou vázány mlčenlivostí. To platí nejen o statisticích, ale také
o sčítacích komisařích, kteří během sčítání
přicházejí do osobního kontaktu se sčítanými
osobami a jejich údaji. Jakékoliv nakládání
s daty je důsledně dokumentováno a osobní
data podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či zničení. Zveřejňovány budou pouze
souhrnné výsledky, a to takovým způsobem,
že z nich nebude možné dovodit vztah je konkrétním osobám.
Výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na přelomu roku 2021
a 2022.
Více informací:
web: www.czso.cz
e-mail: dotazy@scitani.cz
tel: 274 056 789
Zdroj: web Českého statistického úřadu
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OKÉNKO Z ÚŘADU
Lenka Hyksová je na úřadě „jako doma“.
Od školních let se na radnici účastnila vítání
občánků s dětmi v recitačním pásmu, po té recitovala při svatbách a v dospělosti pracovala ve
Sboru pro občanské záležitosti. Na městském
úřadu v Luži pracuje již 8. rok jako vedoucí
hospodářsko-správního odboru.
Její náplní práce je:
finanční hospodaření města, včetně všech činností, které se k této agendě vztahují (sestavování a rozpis rozpočtu, rozbory plnění rozpočtu
a rozpočtová opatření, zpracování závěrečného
účtu, finanční vypořádání přijatých účelových
dotací, statistiky). Zajišťuje správu bankovních
účtů a platební styk.
Sleduje a odpovídá za úhradu faktur dle jejich
lhůty splatnosti, provádí kontrolu účetních dokladů z hlediska rozpočtu, plní funkci správce
rozpočtu. V případě potřeby úvěru připravuje
podklady pro jednání.

Připravuje směrnice pro vedení účetnictví, oběh
účetních dokladů, evidenci majetku, sociálního
fondu a ostatní interní směrnice týkající se hospodářsko-správního odboru. Připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města za
hospodářsko-správní odbor.

obřadech, zajišťuje výběr správních poplatků
a slyšet ji můžete i v rozhlase.

Zajišťuje pojištění majetku a odpovědnosti,
vyřizuje škodní události. Zodpovídá za činnost Pečovatelské služby Luže.
Zpracovává agendu Fondu rozvoje bydlení,
agendu dle Dotačního programu na výstavbu
domovní čistírny odpadních vod a zpracovává agendu Dotací místním spolkům.

Ráda se učí nové věci.
Ale odpočívat, to se ještě nenaučila…

Pro svoji pracovní pozici splňuje požadavek na
vzdělání i dle zákona č. 312/2002 Sb. Zákon
o úřednících územních samosprávných celků.

Dále provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem a spolupracuje s nimi při plnění úkolů. (ZŠ, MŠ a ZUŠ).
V případě potřeby zajišťuje zástup na oddělení matriky a pokladny: ověřuje podpisy a dokumenty, zastupuje matrikářku při svatebních

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
V tuto chvíli probíhá očkování na území našeho
kraje v pěti očkovacích centrech. Naším cílem
je proočkování co největšího počtu obyvatelstva našeho kraje v co nejkratším čase. Jsme
však závislí na dodávkách vakcín ze strany
státu. Provoz očkovacích center mohou proto narušit nepravidelné dodávky vakcín do našeho kraje.
Pro pomoc s registrací k očkování byla vytvořena krajská infolinka 466 026 466, která je
k dispozici ve všední dny. Tato linka je určena
pouze pro pomoc s registrací. Pro další informace volejte centrální linku 1221.
Přihlašování k očkování
•
Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování
přihlašovat obyvatelé České republiky,
kteří jsou starší 80 let.
•
Od 26. ledna 2021 se mohou k očkování
přihlašovat zdravotničtí pracovníci, kteří
doposud nebyli očkování.
•
O termínu možnosti registrace dalších
skupin obyvatelstva rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. V tuto chvíli přesné
termíne neznáme.
•
Registrace k očkování a rezervace termínů
probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese registrace.mzcr.cz
(nebo: crs.uzis.cz).

•
•

•
•

S registrací mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221.
Systém podle zadaných údajů (např. věk,
zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci termín očkování.
Dle typu vakcíny proběhne očkování
v jednom nebo dvou termínech
Pokud je bezprostředně po vaší registraci kapacita vámi vybraného očkovacího
místa již naplněna, využijte v následujících dnech pro rezervaci termínu očkování odkaz: reservatic.com/ockovani.
Volné kapacity jsou aktualizovány jednou
za 24 hodin, pro rezervaci je třeba mít
k dispozici kód PIN2, který jste obdrželi
při registraci.

Přihlášení k očkování v několika krocích
•
Registrace se primárně provádí na adrese
registrace.mzcr.cz. Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo
by vám s registrací pomohl, můžete využít
pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany
žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro
pomoc se můžete také na infolinku 1221.
•
Nejdříve zadáte mobilní telefonní číslo, na
které vám SMS zprávou přijde ověřovací

PIN, který zadáte do příslušných políček.
•

Po zadání PIN 1 vyplníte formulář. Do
kterého je nutné zadat požadované informace včetně čísla pojištěnce, zdravotní
pojišťovny, místa trvalého pobytu a informace o zdravotním stavu.

•

Po úspěšné registraci obdržíte SMS zprávu
s PIN 2. Ten vám bude doručen až ve chvíli, kdy bude ve vámi vybraném očkovacím
místě volný termín.

•

Poté, co obdržíte PIN 2, navštivte web reservatic.com/ockovani. Jako přihlašovací
údaje použijte PIN 2 a číslo pojištěnce.
Poté si vyberete termín očkování (měsíc,
den a čas).

•

Jakmile potvrdíte svůj výběr, zobrazí se
vám potvrzení o platné rezervaci. Jelikož
se v tuto chvíli očkuje dvěma dávkami
vakcíny, systém vygeneruje také druhý
termín. Ten následuje vždy o 28 dní po
tom prvním.

V dohledné době bude nejspíš jedno z očkovacích center také v Luži, v Hamzově léčebně. O tom Vás budeme samozřejmě hned
informovat.
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Výpis usnesení
z 46. schůze Rady města Luže konané
dne 11. 01. 2021 v 15:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký,
M. Sýs, V. Volejník, P. Kerhart, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/46
Návrh na výluky majetku Základní školy, Luže,
okres Chrudim z inventáře k 31. 12. 2020, dle
přílohy.
02/46
V souladu s platnou legislativou platové výměry
ředitelů Základní školy, Luže, Okres Chrudim,
Mateřské školy, Luže, okres Chrudim, Základní
umělecké školy, Luže, okres Chrudim, dle přílohy.
03/46
Objednávku dle cenové nabídky, na opravu
zimního sypače od pana Františka Hanuse, IČ:
65206746, dle přílohy.
04/46
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 odložila na příští schůzi Rady města
Luže:
05/46
Prodej čistícího automobilu Avia A31 T-K
ve vlastnictví města Luže firmě CristalTech
s. r. o., zastoupené panem Milanem Hanusem, za
cenu 25 000 Kč + platná sazba DPH, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
06/46
Záměr prodeje části pozemkové parcely
č. 1087/1, ostatní plocha, o celkové výměře cca
158 m2, v k. ú. Luže, za cenu 50 Kč/m2.
07/46
Záměr prodeje části pozemkové parcely
č. 407/27, ostatní plocha – ostatní komunikace,
o celkové výměře cca 150 m2, v k. ú. Luže, za
cenu 50 Kč/m2 a ani zděného přístřešku na pozemku p. č. 407/1 v k. ú. Luže.
Rada města jmenuje:
08/46
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Oprava
a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 47. schůze Rady města Luže konané
dne 27. 01. 2021 v 15:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,

VÝPISY USNESENÍ
J. Kopecký, M. Sýs, P. Kerhart, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/47
Smlouvu o poskytování služby-zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS
zpráv, dle přílohy.
02/47
Přerušení provozu Mateřské školy Luže,
okres Chrudim, v době hlavních prázdnin
od 2. 8. 2021 do 31. 8. 2021, dle přílohy.
03/47
Návrh na výluky majetku Města Luže z inventáře
k 31. 12. 2020, dle přílohy.
04/47
Příkazní smlouvu s příkazníkem Centrum evropského projektování a.s. na poskytnutí poradenské
činnosti a komplexní zpracování elektronické žádosti o dotaci v rámci projektu „Stavební úpravy
v ZŠ Luže“, dle přílohy.
05/47
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem VYKRUT zahradní služby a.s., se sídlem
Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ
03921921 na zakázku Revitalizace veřejné zeleně ve městě Luže, dle přílohy.
06/47
Dohodu o poskytnutí příspěvku v rámci projektu
č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012423 „Podpora pracovního uplatnění osob s nízkou kvalifikací
v Pardubickém kraji“ s příjemcem dotace Ústav
sociálních inovací, o.p.s. na poskytnutí příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření pracovních
míst, dle přílohy.
07/47
Dohodu o zprostředkování zaměstnání v rámci projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/
0012423 „Podpora pracovního uplatnění osob
s nízkou kvalifikací v Pardubickém kraji“
s poskytovatelem Centrum pro komunitní práci
Severní Morava na zprostředkování zaměstnanců pro výkon práce u uživatele města Luže, dle
přílohy.
08/47
Přidělení bytu panu V. G. v bytovém domě
U Stadionu č. p. 257, 538 54 Luže, byt č. 5, na
dobu určitou od 01. 02. 2021 do 31. 01. 2022
a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
09/47
Přidělení bytu panu P. B. v bytovém domě
U Stadionu č. p. 259, 538 54 Luže, byt č. 6, na
dobu určitou od 01. 02. 2021 do 31. 01. 2022
a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
10/47
Záměr o pronájem nebytového prostoru-dřevěného stánku na nádvoří hradu Košumberk 1,
Luže, dle přílohy.
11/47
Příkazní smlouvu na řízení projektu „Luže – před-
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cházení vzniku odpadu“ s firmou ODPADY –
JIH, spol. s. r. o., dle přílohy.
12/47
Příkazní smlouvu k výkonu zadavatelských
činností v rámci veřejné zakázky „Luže – předcházení vzniku odpadu“, s firmou ODPADY –
JIH, spol. s. r. o., dle přílohy.
13/47
Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava a statické zajištění jižní hradby
hradu Košumberk“.
14/47
Nové 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 jmenuje:
15/47
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Oprava
a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
16/47
Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY V LUŽI“, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
17/47
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „REKONSTRUKCE PODLAHY SPORTOVNÍ
HALY V LUŽI“, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
18/47
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 215/2,
trvalý travní porost, o celkové výměře 3 559
m2, v k. ú. Zdislav, ani její části.
Rada města doporučuje ZM schválit:
19/47
Souhlas zřizovatele pro Základní školu Luže,
okres Chrudim, se zřízením školního klubu
a se zápisem školního klubu do rejstříku škol
a školských zařízení, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
20/47
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu v Luži“ z programu
Národní sportovní agentury č. 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura, výzva 12/2020.

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení
z 48. schůze Rady města Luže konané
dne 15. 02. 2021 v 14:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže

kace, ve vlastnictví rodiny M., k. ú Doly.
Rozdíl výměr za náhradu 25 Kč/m2.
11/48

Rada města schvaluje:
01/48

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě s ČEZ Distribuce, a.s.,
dle přílohy.
13/48

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, M. Sýs, V. Volejník,
M. Zlesák, T. Soukup, S. Peterka

Směrnici sociálního fondu města Luže platnou od
1. 1. 2021, dle přílohy.
02/48
Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor v Luži, Žižkova 178, pro Základní uměleckou školu, Luže, okres Chrudim, s účinností od
1.3.2021, dle přílohy.
03/48
Dohodu o zprostředkování zaměstnání v rámci projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/
0012423 „Podpora pracovního uplatnění osob
s nízkou kvalifikací v Pardubickém kraji“
s poskytovatelem Centrum pro komunitní práci
Severní Morava na zprostředkování zaměstnance pro výkon práce u uživatele města Luže, dle
přílohy.
04/48
Dohodu o ukončení nájmu bytu Jeronýmova čp.
124, byt. č.3 v obytném domě k 28. 2. 2021 s nájemcem paní V. B., dle přílohy.
05/48
Přidělení bytu paní T. B. v obytném domě Jeronýmova čp. 124, Luže, byt č. 3 na dobu určitou
od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 a uzavření Smlouvy
o nájmu bytu, dle přílohy.
06/48
Přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou
službou Na Výsluní čp. 2 v Luži paní M. S.
na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022
a uzavření Smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy.
07/48
Objednávku dle cenové nabídky na dodávku
a montáž nábytku do kanceláře v budově DPS č.p.
9 v Luži od společnosti Skos s.r.o, IČ: 62027077,
dle přílohy.
08/48
Objednávku dle cenové nabídky na koupi příkopového mulčovacího ramena pro údržbu zeleně
města Luže od společnosti P & L, spol. s. r. o. IČ:
00351504, dle přílohy.
09/48
Objednávku dle cenové nabídky na zpracování
projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce
sportovního areálu města Luže“ od ILB prostav
s.r.o., IČ: 288 10 180, dle přílohy.
10/48
Záměr směny pozemkové parcely p. č. 22,
o výměře 277 m2, ostatní plocha, a pozemkové
parcely p. č. 27/2, zahrada, ve vlastnictví města Luže za část pozemkové parcely p. č. 24/2,
o výměře 5 m2, ostatní plocha – ostatní komuni-

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby
s ČEZ Distribuce, a. s., dle přílohy.
12/48

Prodej čistícího automobilu Avia A31 T-K ve
vlastnictví města Luže panu M. K., dle přílohy.
14/48
Smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové
služebnosti inženýrské sítě se Státním pozemkovým úřadem ke stavbě Splašková kanalizace Bělá-Radim, dle přílohy.
Rada města zřizuje:
15/48
Pracovní skupinu pro regeneraci městské památkové zóny Luže ve složení Bc. Veronika Pešinová,
MBA, Ing. Hana Broklová, Ing. Lukáš Koukal,
MgA. Petr Budil, Mgr. Ludmila Nováková.
Rada města doporučuje ZM schválit:
16/48
Podání žádosti o Obnovu katastrálního operátu
novým mapováním Katastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště Chrudim.
17/48
Pana Davida Frencla členem Osadního výboru
pro místní část Radim.
18/48
Plán rozvoje sportu města Luže na roky
2021-2025, dle přílohy.
Rada města revokuje:
19/48
Usnesení č. 16/39 záměr prodeje stavební parcely č. 30 o výměře 1.293 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je objekt č. p. 25, v k. ú.
Zdislav.
Rada města schvaluje:
20/48
Záměr prodeje stavební parcely č. 30 o výměře 1293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž
součástí je objekt č. p. 25 a pozemkové parcely
č. 227/2, o výměře 1611 m2, zahrada, vše v k. ú.
Zdislav, za cenu 900 000 Kč.
Podmínky prodeje:
- předkupní právo města Luže,
- údržba příjezdové cesty ke st. p. č. st. 30,
- souhlas s využitím okolních pozemků ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města Luže pro rozvoj firmy Lesy Luže s.r.o.,
- do 7 let od prodeje bude dokončena celková rekonstrukce objektu.
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ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Dotace na pořízení zahradních kompostérů
V rámci 122. výzvy Operačního programu
Životního prostředí – Prevence vzniku odpadů, podalo město Luže žádost o dotaci na
pořízení zahradních kompostérů do domácností a na pořízení štěpkovače pro technické
služby.
Příprava žádosti a projektu probíhala do
května 2020, příjem žádostí byl ukončen
k 30. červenci 2020. V prosinci 2020 bylo
městu Luže doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příslib dotace je 3 354 967
Kč, předpokládaná spoluúčast bude
592 000 Kč. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele,
doufáme, že kompostéry budou k dispozici
v polovině letošního roku. Všechny loňské
žádosti občanů evidujeme, kompostéry budou distribuovány bezprostředně po dodání.

NORDIC WALKING
PORADNA

Máte doma hole?
Chodíte a rádi byste s nimi při chůzi zapojili
správně horní polovinu těla, odlehčili kloubům a páteři, posílili a protáhli svaly v každém kroku a každém odrazu z holí?
Zajímá vás, jaké hole, jaká výška je ideální, jaké boty, jak se strojit, ideální terén pro
NW v Luži a okolí?
Napište své dotazy na jiricepicka@email.cz
nebo na facebook Nordic walking Vysoké
Mýto.
Vaše otázky rád zodpoví Jiří Čepička, instruktor NW s akreditací MŠMT ČR

HŘBITOVNÍ ODPAD
Na lužském a bělském hřbitově se již nebude házet hřbitovní odpad „za zeď“, ale do
nových kontejnerů, které budou technické
služby města pravidelně vyvážet.
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ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY MĚSTA
LUŽE ZA ROK 2020
Činnost výjezdové jednotky města Luže za
rok 2020
Rok 2020 byl pro všechny velmi neobvyklým
a složitým rokem, proto pro VJ města Luže se
také stal tento rok velmi náročným. VJ měla
hlášeno v tomto roce 91 událostí což je o 65 %
více než v předchozím roce.
Značný nárust byl především v oblasti technických pomocí, které činily 46 událostí. Mezi
nejčastější hlášení patřilo odstraňování stromů
z pozemních komunikací po častých větrných
vichřicích.

Vyhlášení tradiční ankety Nejúspěšnější
sportovec roku 2020 okresu Chrudim, kterou organizuje Sportovní unie Chrudimska,
se kvůli panujícím opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 neuskuteční
v původním termínu a odkládá se až na
24. března 2021.
Dopravní nehoda 26. 8. 2020

lesa a mýtiny u obce Řepníky, kde zasahovalo
11 JPO (jednotek požární ochrany). Vzhledem
k vydatným srážkám tento rok nebylo ohlášeno
tolik událostí k lesním a polním požárům. Mezi
vzniklé události byly požáry kontejnerů s komunálním odpadem, požár sazí v komínu, dopravních prostředků a požár rodinného domu,
kde nedošlo k výrazné škodě na majetku díky
včasnému zásahu majitelů.

Mezi další technické výjezdy patřilo odstraňování provozních kapalin z pozemních komunikací, odčerpávání vody ze sklepů a otevírání
uzavřených prostor.

Požár kontejneru 17. 9. 2020

Ostatní pomoc byla ohlášena 5x jako transport
pacienta do vozu ZZS (zdravotnické záchranné
služby), použití AED (automatického externího
defibrilátoru) a spolupráce se složkami IZS (integrovaného záchranného systému).
Planý poplach byl 3x. Jednalo se o výjezdy jednotky, kde nebylo potřeba pomoci.
Vzhledem k pandemii Covid 19, se na žádost
starostky města Veroniky Pešinové, pravidelně
prováděla dezinfekce veřejných prostor města
Luže a okolí, která byla hlášena jako mimořádné události.

Únik nebezpečných látek 4. 9.

I u dopravních nehod byl zaznamenám vyšší
počet výjezdů oproti roku 2019, což činilo 11
událostí. Jednalo se o vyprošťování automobilů mimo pozemní komunikaci, řízení dopravy,
čelní střety s vyproštěním osob s lehčími a vážnými zraněními a ve dvou případech i resuscitace a spolupráce s leteckou záchranou službou,
kde u jedné nehody došlo k exitu.
Ohlášených požárů v roce 2020 bylo 11. Nejrozsáhlejším a největším požárem byl požár

Pandemie koronaviru a přísná opatření,
která v současné době nedovolují sportování ani shromažďování většího počtu
lidí, přidělala starosti organizátorům této
ankety. Sportovní unie Chrudimska měla
původně nejlepší jednotlivce, mládežníky, kolektivy a další kategorie dekorovat
ve středu 10. února t.r. v Kulturním klubu
ve Skutči, ale tento termín je pochopitelně
vzhledem k panujícím protiepidemickým
opatřením momentálně zapovězený.
Výkonný výbor Sportovní unie Chrudimska však sportovce z Chrudimska nechce
ochudit o slavnostní ceremoniál a dohodl
se ve spolupráci se všemi zainteresovanými na posunutí termínu na středu 24. března 2021.

Odstranění stromu

Oproti předchozím suchým létům byl tento rok
velmi vydatný na dešťové srážky, a proto hladina řeky Novohradky 4x vystoupala na 3. SPA
(stupeň povodňové aktivity). Loňským nejvyšším dosaženým bodem povodně byla výška hladiny 239 cm.

SPORTOVEC ROKU
SE ODKLÁDÁ

Členové VJ se pravidelně zúčastňují školení
a vzdělávání, které je pro ně velice důležité
a díky pandemii Covid 19 došlo ke konci roku
také na distanční online výuku k prodloužení
odborné způsobilosti velitelů a strojníků.
Mezi největší událost jednotky patřilo převzetí nového cisternového automobilu SCANIA
a rozloučení s TATROU 815, která sloužila
sboru dlouhých 31let.
Velitelé VJ města Luže

Organizátoři mají pro případ trvajících
protiepidemických
opatření
nachystáno ONLINE vyhlášení, které bude
možné sledovat na youtube nebo webu
www.nejuspesnejsisportovecroku.cz
„V této chvíli samozřejmě nemůžeme
předjímat, jaká bude v Česku na konci
března epidemická situace. Přejeme si,
abychom mohli slavnostní večer uspořádat
tak, jak jsme byli po léta zvyklí, tedy před
plným sálem, ale v případě, že se akce bude
muset odehrát bez diváků, vyhlášení by se
uskutečnilo online a zúčastnili by se jej
pouze ocenění sportovci a ti, kteří je budou
dekorovat,“ informoval Vojtěch Čižinský,
předseda Sportovní unie Chrudimska.
„Podrobnosti budou včas upřesněny podle momentální situace protiepidemického
systému PES,“ doplnil šéf sportu na Chrudimsku.
Připomeňme, že vítězství v anketě z roku
2019 obhajuje atletka Barbora Tichá z klubu Atletika Chrudim. Mezi kolektivy naposledy zvítězilo družstvo fotbalistů MFK
Chrudim.

INFO Z RADNICE
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PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A OBDRŽENÝCH DOTACÍ V ROCE 2020
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy			

41 215 764 Kč
6 947 749 Kč

Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery (dotace)
PŘÍJMY CELKEM		

1 000 875 Kč
25 604 331 Kč
74 768 719 Kč
14 719 189 Kč
53 231 197 Kč

Běžné provozní výdaje			
Investiční výdaje			
VÝDAJE CELKEM

67 950 386 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 		

6 818 333 Kč

Přijaté dotace za rok 2020
Dotace na hasičskou cisternu
Dotace na akceschopnost-hasiči
Dotace na zásahy a vybavení-hasiči
Dotace zásah.obuv-hasiči
Dotace na počítač. učebnu ZŠ		

2 500 000 Kč
150 000 Kč
80 000 Kč
15 000 Kč
1 425 000 Kč

Dotace z programu zaměstnanost (OPZ+EVS)
Dotace z úřadu práce
Dotace - souhr.dotač.vztah
Dotace na volby do krajů 		
Dotace na sčítání lidu
Dotace z programu regenerace
Dotace – okna+dveře – pošta
Dotace-opr.silnice Jeronýmova
Dotace-doplatek dotace na sběr.dvůr
Dotace na provoz pečovatelské služby
Dotace-pečovatelská služba-COVID
Dotace na revitalizaci zeleně
Dotace na hrad Košumberk 		
Dotace na Košumb.léto+slavnosti
Dotace na škody po povodních		
Dotace na likv.po požáru
Dotace na znečiť.silnic dopravou		
Dotace na turistic.inform.centrum

UPOZORNĚNÍ

OMEZENÍ DOPRAVY A PŘÍSTUPNOSTI
V rámci stavební akce, ve které se bude pokládat elektrické vedení do země, nás
čekají omezení na silnicích a chodnících v termínu 22. 2.- 30. 6. 2021. Jedná se
o náměstí plk. Josefa Koukala, dále přidružené ulice Žižkova, Husova a schodiště do
ulice Jeronýmova. V této době jsou z důvodu souběhu kabelů elektrického vedení
s veřejným osvětlením možné výpadky veřejného osvětlení. V příloze jsou červeně
zaznačena místa výkopů.
Děkujeme za pochopení!

1 874526 Kč
124 500 Kč
1 548 500 Kč
186 000 Kč
5 145 Kč
615 000 Kč
210 000 Kč
774 547 Kč
469 209 Kč
1 050 000 Kč
112 295 Kč
142 005 Kč
400 000 Kč
20 000 Kč
75 000 Kč
50 000 Kč
21 000 Kč
10 222 Kč

REKONSTRUKCE
KOTELNY ZŠ LUŽE
V minulém roce byla podána žádost o podporu
z Operačního programu Životní prostředí na
výměnu zdroje vytápění v budově 1. stupně
Základní školy Luže. Po obdržení informace
o přidělení podpory proběhlo výběrové řízení
na dodavatele jako otevřená výzva k podání
nabídek zveřejněná na profilu zadavatele města
Luže. Přijato bylo celkem šest nabídek. Všechny podmínky splnila a zároveň nejnižší cenu
nabídla firma MEGATOP s.r.o. ze Žďáru nad
Sázavou. Právě s touto firmou byla uzavřena
smlouva o dílo za cenu 760 tis. Kč vč. DPH.
V červenci a srpnu tohoto roku bude firma
provádět demontáž stávajícího zařízení, drobné stavební úpravy kotelny, dodávku a montáž
nových kotlů, včetně nezbytných rozvodů a zařízení pro měření a regulaci. S realizací souvisí
také zavedení systému energetického managementu budovy, tzn. sledování a vyhodnocování
spotřeby energií, nákladů na spotřebu energií
a přijímání opatření k jejich snižování. V současné době probíhá administrativní doložení
všech požadovaných dokumentů poskytovateli
dotace jako je průběh výběrového řízení, uzavřené smlouvy a objednávky, technický dozor
a jeho autorizace, způsob účtování, doklady
ke spolufinancování, aktualizace realizačních
termínů, stanovisko stavebního úřadu, čestná
prohlášení např. k plátcovství DPH atd, aby
mohlo být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která vychází na 350 tis. Kč.
Ing. Hana Broklová
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pro většinu žáků a učitelů školy a také většinu
lidí v naší republice proběhl další měsíc práce
a výuky z domova, na dálku, distančně, on-line aj. Dlouhodobá izolace a absence sociálních
kontaktů mezi dětmi se začíná podepisovat na
přístupu a nadšení žáků k výuce. Snažíme se
proto zpestřit distanční výuku aktivitami typu
interaktivních soutěžních kvízů, testů, křížovek, únikových her, týmových úkolů nebo projektů. Věříme také, že se situace bude postupně
zlepšovat a že se nám žáci začnou postupně do
školy vracet.
Mezi aktivity, které přispívají k větší pestrosti
a atraktivitě nejen distanční výuky patří také
časopisy Ready a Gate, které využívají učitelé v hodinách anglického jazyka. Žáci se zde
v angličtině mohou přečíst články o aktuálních
tématech, v hodinách mají připravená cvičení
pro práci s časopisem a žáci i učitelé mohou využívat i webovou podporu časopisu.
Na základě úspěšného workshopu od Jazykové školy Zebra, který proběhl v naší škole a byl
určen pro žáky 5. ročníku, jsme také mohli rodičům pro jejich děti nabídnout online konverzaci v angličtině s rodilým mluvčím. Jedná se
o zpoplatněnou aktivitu, kde mohou děti ze
všech ročníků v malých skupinkách (do 5
žáků) procvičit své konverzační dovednosti
v angličtině.
Ve škole máme zatím pouze žáky 1. a 2. ročníku. Vedle výuky samotné pak hlavní volnočasové aktivity probíhají zejména ve školní družině. A protože je zima jak má být, vyrážejí děti
každou chvíli ven do okolí školy. Vychovatelky
pro ně mají nachystanou vždy velkou spoustu

ZŠ A MŠ
sněhových aktivit od stavění sněhuláků, bobování, vytváření ledových obrazů či házení sněhovými koulemi až po různé soutěže.
Velkou výzvou a pro děti úžasnou událostí pak
byla skoro opravdová svatba, která se konala
u prvňáčků v oddělení paní vychovatelky Věry
Zavřelové:
„Svatba je jednou z pěkných událostí v našem
životě. Od dětí přišel nápad udělat si takovou
svatbu na zkoušku. Zamilovaný pár jsme tu měli,
a tak začaly přípravy se svatbou. Děti byly nadšeny už ze samotné přípravy. Před svatbou nechyběly ani svatební koláčky!“ říká paní Zavřelová.
„Své ANO si tento den řekli Terezka Doskočilová a Tobias Novotný. Atmosféra byla u nás
tento den slavnostní a plná očekávání. Všechny
děti braly svatbu velmi vážně, převlékly se do
společenského oblečení a očekávaly příchod
nevěsty a ženicha.

BŘEZEN 2021
Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem.
Pojďte rychle všichni dál,
máme tady karneval…!
V měsíci lednu jsme si hrátky se sněhovou nadílkou užívali na školní zahradě
a v okolí mateřské školy.

Netrvalo však dlouho, ale kvůli výskytu
onemocnění COVID-19, byla naše Mateřská škola v období 18. 1. 2021 – 24. 1. 2021
uzavřena.

Za svatebního pochodu vstoupila do naší obřadní síně nevěsta s ženichem, svědci, družičky a ostatní svatební hosté. Proběhl svatební
obřad, výměna prstýnků, podpisy a svatební
přípitek. Následovala gratulace svatebčanů
a děti přešly na svatební hostinu. Nechybělo rozbíjení talíře, krájení dortu, hod kyticí, první tanec novomanželů,
rozbalování
svatebních
darů
a svatební zábava.
Odpoledne si všichni náramně užili. Velké poděkování patří paní Doskočilové, paní Hrubé
a paní Drbalové za svatební pohoštění.“
Protože zatím nevíme, jak se bude dál vyvíjet epidemická situace, naplánovali jsme s mateřskou školou informativní setkání pro rodiče
předškoláků v online podobě na úterý 2. března
od 17:00. Rodičům povíme, na co se mohou jejich děti v naší škole těšit, představíme třídní
učitelky a sdělíme informace důležité k zápisu
k povinné školní docházce. Odkaz na online
schůzku bude zveřejněn na webových stránkách naší školy a mateřské školy, a také bude
předán rodičům předškoláků. Těšíme se na setkání s Vámi.
Mgr. Vít Hospodka a Věra Zavřelová

Krajskou Hygienickou stanicí pro Pardubický kraj. Během uzavření, byly dětem
předškolního věku zveřejněny materiály pro
splnění distanční výuky na webových stránkách mateřské školy.
Po návratu jsme pokračovali v připravených
plánech s tématikou Zimy.
Ve třídě Hvězdička se pustili do pokusů se
sněhem a ledem. Ve třídě Sluníčko, se postarali o krmení pro ptáčky. Ve třídě měsíček se konal masek rej neboli Karneval,
a ve třídě Duhové společnými silami vyrobily krmítko pro ptáčky.
Opět jsme si užili sněhové nadílky pro
zimní řádění na zahradě. Stavěli jsme iglú,
sněhuláky, bobovali jsme, jezdili na lopatách, tvořili labyrinty ze stop ve sněhu. Tyto
radovánky si užívaly nejen děti, ale i paní
učitelky. Po jarních prázdninách se budeme
opět těšit na spoustu nového, co si pro nás
paní učitelky připravily.

PRONÁJEM
NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
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Pravidla přidělení bytu:

Společnost Lesy Luže, s.r.o. pronajme byt v Domě pro seniory čp. 49,
v Bělé, k nastěhování od 1. 6. 2021.
Byt č. 6, ve 2. patře o velikosti 2 + kk, koupelna s WC, předsíň.
Celková započitatelná plocha bytu 88,57 m2.
Nájemné: 4 871Kč/měs. + záloha na služby cca 3000 Kč.

1.

Podání písemné žádosti do 9. 4. 2021 do 14:00 hod na podatelně
městského úřadu v Luži.

2.
Byt může být přidělen:
a) Samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční hrubý příjem v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství.

Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
Pravidla přidělení bytu:
Podání písemné žádosti do 9. 4. 2021 do 14:00 hod.
Byt může být přidělen nájemcům starším 70-ti let, kteří jsou soběstační
nebo mladším seniorům, kteří mají alespoň první stupeň omezení.
Žádost si mohou podat i ostatní zájemci.
Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 469 633 987,
777 320 611.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 9. 4. 2021 do 14:00 hod
na podatelně městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o byt je elektronicky ke stažení na webových stránkách www.luze.cz.
NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
MĚSTA LUŽE

b) Osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný hrubý měsíční
příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za
národní hospodářství.
c) Osobě, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné
právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
2. Uchazeč nesmí mít žádné nezaplacené závazky vůči městu Luže.
3.
Uchazeč před podpisem nájemní smlouvy složí peněžitou jistotu
na zajištění plnění povinností z nájmu, a to ve výši trojnásobku
nájemného tzn. 5 844 Kč. Peněžitá jistota je vratná po skončení
nájmu.

Město Luže pronajme uvolněný byt č. 16, v čp. 259, v ulici U Stadionu
v Luži, k nastěhování od 1. 6. 2021.

Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 469 633 987,
777 320 611.

Byt č. 16, v 2. podlaží domu o velikosti 2 + kk, koupelna, WC, chodba, sklepní kóje. Celková započitatelná plocha bytu 48,88 m2
Nájemné: 1 948 Kč/měsíčně + cca 2 500 Kč/měsíčně záloha na služby. Nájemní smlouva na dobu 1 roku, s možností prodloužení.

Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 9. 4. 2021 do 14:00 hod
na podatelně městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o byt je elektronicky ke stažení na webových stránkách www.luze.cz.
Součástí žádosti je nutné doložit příjmy dle pravidel přidělení bytu.

INZERCE
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.
MAS intenzivně pracuje na přípravě strategie
pro období 2021

vzdělanost, zdraví, začleňování …

Hlavní pilíře, tedy klíčové oblasti-strategie
Chráníme svůj životní prostor II, zůstávají
stejné, ale jsou aktualizovány o nová témata.
Jedná se o oblasti:

Nasloucháme si a domluvíme se – např. spolupráce všech aktérů v území, nadregionální
přístup, eliminace globálních problémů…
a více najdete na našem webu https://www.
masskch.cz/.

Chráníme svůj životní prostor – např.
životní prostředí, odpadové hospodářství,
péče o zdroje…

Průřezovými principy se stala témata digitalizace, SMART, vzdělávání a zvyšování informovanosti.

Podnikáme pro budoucnost – např. rozvoj
podnikání, práce v místě bydliště, inovace,
chytrá řešení, soběstačnost …

V této souvislosti byla také představena nová
role MAS, která se díky širokému zaměření
činnosti spolku a zájmu dalších operačních
programů o spolupráci s MAS rozšiřuje o úlohu inovačního prostředníka, mediátora a koordinátora v dalších oblastech rozvoje území.

Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně
rosteme – např. péče o komunitní život,

S tím souvisí také jiný přístup k financování
organizace tak, aby bylo vícezdrojové, využívalo stávající možnosti a abychom efektivně
spolupracovali tam, kde to přináší úspory.
Informace a prezentaci opět najdete na webu
MAS v sekci představenstvo-zápisy, stále
probíhá i sběr vašich záměrů prostřednictvím
formuláře sběr záměrů, týká se to i zájmu do
RES+ na fotovoltaické elektrárny apod.
K nastavení strategie sledujte také informace
na FB MAP. Významné informace ke vzdělávání najdete na webu MAP2030.cz

INZERCE
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KOMPL EXNÍ FIN ANČN Í S LUŽBY
NABÍZÍME A NEJČASTĚJI ŘEŠÍME:
Povinné ručení – snížení pojistného povinného ručení k vozidlu.
Máme srovnávač, v němž je možné srovnat a následně i sjednat všechny pojišťovny. Postačí, když zavoláte SPZ a
obratem Vám pošleme e-mailem srovnání nabídek všech pojišťoven. Uvidíte tisícikorunové rozdíly mezi pojišťovnami při
stejných limitech pojistného plnění. Neplaťte více než musíte.
(Vlastní příklad: Škoda Octavia 1,9 za 1578 Kč/rok, VW Transporter 2,5 rovněž za 1578 Kč/rok.).

Stavební spoření

– využijte akci stavebního spoření pro každého bez poplatku za uzavření smlouvy (standardní
úhrada je 1% z cílové částky). Úspora 2000 - 5000Kč.

Změna dodavatele energií

(elektřina, plyn) - připravíme nabídku, průměrná úspora u rodinného domu bývá cca
4000 Kč/rok, u bytu 1500 Kč/rok. Stabilní nízká cena a smlouva bez závazku! I tak cena nemusí být nejlepší na trhu, ale
zde se jedná o nejserioznějšího dodavatele energií za poslední 4 roky!

Další možnosti:

životní, úrazové, majetkové pojištění (domácnosti, stavby), pojištění odpovědnosti, doplňkové
penzijní spoření se státním příspěvkem, investice a spoření do drahých kovů (zlato, stříbro).
Většina produktů lze sjednat tzv. „na dálku“.
Můžete nás kontaktovat i v případě, že máte zájem stát se naším spolupracovníkem. Více o nás najdete na webu:
www.1vpas.cz

Kontaktujte:

Martin Petras, Sv. Čecha 272, tel: 603 303 595, email: petras@1vpas.cz
Josef Uhlíř, Družstevní 321, tel: 739 029 979, email: uhlir@1vpas.cz

Hamzova léčebna nabízí volné pracovní místo

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
pro obsluhu spalovny odpadů
Náplň práce:

 Pomocné strojnické a topičské práce spojené s obsluhou spalovny odpadů v HL.
 12ti hod. směny (denní/noční), dle potřeb provozu spalovny, ve směně vždy s dalším zaměstnancem.

Nabízíme:

 Zaměstnání na Dohodu o pracovní činnosti, odměna 120,- Kč za hodinu.
 Nástup od 3.5.2021 nebo dle domluvy.
Žádosti se stručným životopisem zasílejte e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz.
Bližší informace podá p. M. Hegr na tel.: 733 533 005.
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ROZHOVOR S ŘEDITELEM HAMZOVY LÉČEBNY
Uplynulý rok 2020 zůstane lidem všech koutů
světa navždy v paměti. Svět se spojil ve snaze
zastavit pandemii koronaviru, která se dotkla
i toho, co se až dosud zdálo nedotknutelné. Začátek roku 2021 s sebou přináší již optimismus
v podobě načerpaných znalostí, zkušeností
a možnosti očkování. Server Ministerstva
zdravotnictví uvádí: „V České republice probíhá od 27. prosince 2020 očkování. V první
fázi byli očkovaní zdravotníci, zaměstnanci
a klienti domovů pro seniory. Od 15. ledna
2021 se mohou k očkování hlásit obyvatelé
České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od 26.
ledna 2021 se mohou přihlašovat zdravotničtí
pracovníci, kteří doposud nebyli očkovaní.“
A právě o očkování, konkrétně o nejasnostech
kolem očkování, jsme hovořili s ředitelem
Hamzovy léčebny, MUDr. Václavem Volejníkem, CSc.
Kdy by se měl nechat očkovat člověk, pokud prodělal COVID-19?
Doporučení MZ zní po 3 měsících. Je to
tedy doba, po kterou se můžeme spolehnout
na vlastní protilátky nebo by jich bylo v těle
s brzkým očkováním příliš? Proč dvě dávky jednoho očkování? Nebo se snad jedná
o morální přístup, aby byla očkovací látka
dostupná pro co nejvíce spoluobčanů?
„Předem připomínám, že nejsem epidemiolog a mohu tyto věci posuzovat jen na základě informací, které jsem nasbíral a snad jako
lékař vnímal i trochu odborně. Všechna data
zatím ukazují, že je po prodělaném onemocnění Covid-19 rozhodně imunita, ale látky
v krvi po těch třech měsících prý obecně klesají. Proto tedy se lékařům jeví jako účinné
a vhodné očkovat i pacienty, kteří nemoc prodělali. Ostatně příkladů s prokázaným novým
onemocnění podruhé je bohužel asi dost. Proč
nechat druhou očkovací dávku je dle mne jednoduché. Je nutno zde vycházet z toho, že firmy vyrábějící očkovací látky jsou v běžném
světe pod velmi přísnou kontrolou. Pokud tedy
po výrobě očkovací látky (nebo léku) stanoví
popsaný postup užití, měli bychom ho dodržovat. Když je doporučeno očkovací látky dostat
ve dvou dávkách, nejspíše ví výrobce, proč to
chce. On se totiž musí chránit před žalobami.
On musí doložit, že skutečně je dosaženo udávané efektivity očkování. Jistě je v druhé dávce určitá míra posílení efektu tzv. „na jistotu“.
Ale za sebe jim věřím více, než epidemiologovi, který lék nevyvíjel. Ať už je vzdělán jakkoliv dobře. Snaha rychleji proočkovat naše občany se musí opřít o lepší organizaci očkování
a to znamená přiopravit podmínky zákonné,
finanční a personální. To celé není o morálce.

Cílem je nalézt nejlepší postup. Nelze ve prospěch druhých ohrozit ty prvé. To je nesmysl.
Až toto někdo ověří a stanoví, že je to možné,
tak prosím. Ale do té doby dělejme věci tak,
jak byly vývojem vyzkoušeny.“
Proč zatím nebudou očkovány děti a těhotné ženy?
Naproti početné skupině, která již prodělala COVID-19, stojí rovněž početná
skupina těch, kteří s tímto onemocněním
nemají žádnou, popř. minimální zkušenost, což se týká právě dětí a těhotných
žen. Je takto nízký výskyt důvodem,
z jakého se u této skupiny lidí prozatím nepočítá s očkováním či se jedná o možné riziko poškození vývoje plodu a dítěte?
„Rozhodně to takto není. Jádro mého pohledu je už v odpovědi prvé a ve znalosti
všeobecné. Křehkost nastávajících maminek vnímá každý. Jsou hormonálně naladěny zcela jinak a jejich tělo též reaguje jinak.
Totéž platí u dětí. Dítě není zmenšenina dospělého. Jeho organismus je více v podobné situaci, jako jsou těhotné ženy. Vyvíjí se
a tkáně jsou velmi citlivé. Prostě je očkování vyvinuto pro použití u dospělých, i když i zde jsou
v rámci různých onemocnění případná slabá
místa. Proto se má člověk před očkováním radit s lékařem.“
Jak funguje očkování?
Co vlastně obsahuje vakcína - oslabené
a neaktivní části patogenů, pouhou simulaci? Po podání vakcíny by měl být imunitní
systém stimulován k tvorbě protilátek, ale
nehrozí přitom riziko propuknutí samotného onemocnění?
„Detailně technicky toto není otázka pro mne.
Schematicky jen připomínám příběh dr. Edwarda Jennera, který byl anglický vesnický lékař. Jako prvý si všiml souvislosti ochrany lidí,
kteří se nakazili tzv. kravskými neštovicemi,
a nakonec si dodal odvahy tento postup úspěšně použít. I název vakcinace to připomíná. Vacca je latinsky kráva. Od té doby si svět umí
připravit látky, které vyvolávají sice správnou
reakci těla, přijmou recept na ochranu a po setkání se se skutečnou nemocí již organismus
ví, jak se bránit a neonemocní, nebo má jen
velmi lehkou formu nemoci. Použité látky
v očkování jsou různého druhu u různých
nemocí. V případě očkování proti Covidu 19
jsou látky firem Phizer-Biontec a látka typu
Moderna již na úrovni vlastních částí „těla“
viru. Proto je o nich tak velká diskuse. Je to
poprvé v této nano velikosti. Očkování může
a skoro má vést k reakci organismu, nikoliv

k onemocnění! To by musel být člověk s naprosto nulovou imunitou.“
Jaký důvod má dodržování hygienických
opatření i po očkování?
Ačkoliv se zdá očkování jediným a nejlepším řešením dané situace, působí nakonec
nedokonale při nutnosti stálého nošení
roušky, respektování rozestupů apod. Viru
budeme samozřejmě nadále vystaveni, ovšem v jaké míře? Už jen jako možní přenašeči?
„Nošení roušky je jednoznačně obtěžující.
Zvláště lidé, kterým se špatně dýchá a nebo
nosí brýle to mají ještě horší. Znám to. Ale
je to ten nejjednodušší postup, který má velmi výrazný efekt na přenos všeho, co umíme
„naprskat“ do vzduchu. Omlouvám se za ten
výraz, ale je nejvýstižnější. Podívejte se jen na
to, že díky tomu, že většina lidí nosí roušky,
je výrazně menší počet chřipek. O tomto jsem
přesvědčen. Rozestupy jsou logicky to samé,
čím jsem dál, tím méně toho ke mně dolétne.
Očkování virus nezničí. A my se budeme muset stále chránit, právě spolu s rouškou. Protože
přenašečů viru je asi dost (oni za to nemohou
a ani to neví). Ale buď opravdu neonemocníme,
nebo jen lehce, nebudeme mít těžké následky
a též množství vlastní nemoci mezi námi se
tím nakonec výrazně sníží. Nakonec se roušky odloží. Ale ne hned po očkování. Ve společnosti lidí musíme chránit nejen sebe, ale
i lidi kolem sebe. Chceme snad nakazit své
děti, rodiče? Rouška je i znamení slušnosti
a ohleduplnosti. Některým ovšem tyto morální
vlastnosti chybí. Poznáte je venku.“
Lze vyjádřit procenty potřebnou míru
proočkovanosti k tomu, abychom si mohli
v Hamzově léčebně oddechnout?
Pomocí matematických modelů vychází
relativně idální hodnota proočkovanosti
populace na 70 %. Umožní nám uváděné
procentuální vyjádření vrátit se zpět do
běžného režimu?
„Statistika věda je … Tohle známe všichni.
Jistě je to správně spočítáno. Ale život je vždy
tak trochu o něčem jiném. Virus se bohužel
umí měnit, jsou přenašeči, jsou lidé, kteří mají
poruchy imunity. Vše se nedá spočítat, protože
to prostě nevíme. Oddychneme si, až budeme
všichni proočkováni, to je (mimo prevenci ve
formě roušky, mytí rukou atd.) první stupeň
nějaké bezpečnosti. Všichni se na to těšíme.
Na procenta (která skutečně nezpochybňuji),
ale nespoléhám.“
Je možné spatřit určitou paralelu ve vývoji
očkovací látky a následného očkování proti
TBC?
Na půdě bývalého léčebného ústavu tuberkulózy se tato otázka sama nabízí. Tehdejší zavedení očkování mělo takový úspěch, že bylo
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nedlouho poté rozhodnuto o přeměně ústavní
léčby, a to z léčby tuberkulózy na léčbu ortopedických a neurologických diagnóz.
„Tato paralela ukazuje na míru vztahu snížení nebezpečnosti četnosti výskytu infekce se
zvýšenou obranou těla. Je to tak. Celá historie očkování se ale v té nynější situaci odráží.
Dětští lékaři znají velmi nedávnou historii boje,
očkování a ochrany dětí proti poliomyelitidě
- tedy dětské obrně. Možná nikoho nenapadá,
že to nebyla také jen otázka vývoje očkovacích
látek (různých). Ale souvisí s tím např. čistota odpadních vod, protože polio se přenáší od
infekčního dítěte vodou do kanalizace, odtud
dříve přímo do řeky. Nic tedy většinou nemá
jen jedno jednoduché řešení. Je nutno nalézt
vhodná opatření, provést je a potom ta maličkost, znamená dodržovat je. Vše je o lidech.“
Mgr. Jana Pauerová
Vážení spoluobčané.
mám před sebou výsledky hospodaření Ham-

zovy léčebny za kovidový rok prvý, tedy za
rok 2020.
Ve výsledku to není špatné čtení. Zvláště
v položce navýšení mzdových příjmů, především zdravotnických pracovníků. Je ale
nutno připomenout, že za tím stojí obrovská,
těžká a vlastně nebezpečná práce v infekčním
prostředí s kovidovými pacienty.
Vedle toho je však nutné vnímat i jakýsi náš
výkaz práce, tj. množství odevzdaných ošetřovacích dnů, kde je zřetelně menší číslo než
v roce 2019. Není to způsobeno nemocností
našich zaměstnanců, ale prostým nedostatkem počtu pacientů k léčbě. Ortopedická a
chirurgická pracoviště v nemocnicích téměř
celý rok omezovala výrazně svou práci. Nemohli nám proto k doléčení přijít pacienti po
operacích kloubů apod. Činnost v ambulancích všeho druhu byla rovněž omezena. Takže
i zde chybí pacienti k léčbě svých chronických obtíží. Co hůře, situace se od loňského
roku v tomto nelepší, spíše zhoršuje.

13

Jsou i dobré výsledky z loňského roku.
Naplno „jela“ pracoviště v ošetřovatelské
péči na pav. C, ale i spinální rehabilitační jednotka, pavilóny s dětskými pacienty
a též pracoviště neurorehabilitační v pavilónech I a B.
Podařilo se dokončit velkou rekonstrukci lůžkového pav. A. O tom napíšeme příště.
Samostatným problémem je i nový rok 2021,
zvláště tolik potřebné očkování. Ale o tom
bude článek zvlášť.
Co je ale hlavní, všichni pracovníci celé
naší léčebny ani na chvíli nepolevili
a přes těžkou situaci a svou ztíženou práci
stále hledají cestu, jak naplnit naše úkoly.
Dobře vědí, že nám nikdo žádné úlevy nedá,
a že co si vyděláme, to máme. Za to jim patří
veliký dík.
V. Volejník

INZERCE
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti. Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Nabídněte, prosím, obrázek Josefa Šantrůčka s lužskými
motivy, s krajinou z okolí Luže. Děkuji.
petr_venzara@atlas.cz, tel. 601257221

Elektrické vozíky
a skútry

Společnost Alukov a.s., se sídlem v ORLI

HLEDÁ

spolupracovníky do výroby.
Jedná se o výrobu hliníkových konstrukcí
v čistém pracovním prostředí pro české i
zahraniční zákazníky.

VYSOKÉ MÝTO
Husova 173
Tel.: 732 370 115

V případě zájmu volejte na telefonní číslo:

733 788 505

www.jirided.cz

nebo se dostavte na personální oddělení společnosti
Alukov a.s., Orel 18, Slatiňany.
www.alukov.cz
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Předprodej vstupenek: Na emailu tic@luze.cz si můžete zarezervovat Vaše vstupenky za cenu v předprodeji. Až bude Turistické informační centrum v Luži opět
otevřeno (po uvolnění vládních opatření), můžete si Vaše vstupenky po zaplacení vyzvednout.
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