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REALIZACE ZÁCHRANKY JE V PLNÉM PROUDU

PŘED

PŘED

Vizualizace budovy zdravotnické záchranné služby ve Skutči

V zájmu výrazného zlepšení dostupnosti rychlé
záchranné služby v našem regionu, zastupitelstvo našeho města na svém červnovém zasedání odsouhlasilo příspěvek ve výši 75 tisíc
korun na stavbu budovy rychlé záchranné stanice ve Skutči. Po městě Skutči jsme tak s městem Proseč poskytli největší částky.
Celé jednání o zřízení záchranné služby v našem
regionu se táhlo od minulého podzimu, kdy
jsme společně se starostou Skutče a Proseče
jednali o zřízení záchranky s hejtmanem Radko
Martínkem a s vicehejtmanem Romanem Lín-

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LUŽE

kem, který má na starosti krajský rozpočet. Poté
co se vicehejtmanovi Línkovi podařilo nalézt
námi akceptovatelnou rezervu, hejtman svolil ke
spuštění celé akce. Výstavba budovy záchranné
služby bude stát 4 miliony korun. Pardubický
kraj má připravenu částku 3,25 milionu korun.
Okolní města a obce se podílejí na dofinancování
zbylé části. Vybavení budovy záchranné služby
včetně výjezdních vozidel má zajištěno ředitel
záchranné služby Pardubického kraje. Zahájení
provozu pracoviště záchranné služby ve Skutči
je plánováno od 1.ledna 2013.
R. Z.

Středa 19. září 2012
od 18,00 hodin
v zasedací místnosti
MěÚ Luže
Program:
1) organizační záležitosti
2) ekonomické záležitosti
- čerpání rozpočtu
- rozpočtové změny
3) prodej a koupě majetku
4) různé
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REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ
V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Chrudim shledal, že
v Městské památkové zóně Luže jsou
umístěny reklamní billboardy a větší
počet jiných reklamní zařízení menších
rozměrů.
Upozorňujeme tedy vlastníky, kteří
mají předmětná zařízení umístěna bez
předchozího vyžádání si závazného
stanoviska podle § 14 odst. 2 památkového zákona, že podle tohoto paragrafu se uvedená povinnost vyžádat si
předem závazné stanovisko vztahuje
mimo jiné i na každé umístění zařízení
(vše platí i pro případ, že zařízení není
pevně spojené stavbou). Uvedená
povinnost vlastníků a uživatelů
objektů na území městské památkové
zóny vychází přímo z ustanovení památkového zákona, podrobná informace o ní byla však uveřejněna i v letošním Lužském zpravodaji.
V případě ponechání reklamních zařízení na fasádách může správní orgán
zahájit s vlastníky domu řízení o přestupku podle § 39 písmene h) památkového zákona a udělit v tomto řízení
pokutu (teoreticky až do 2 000 000 Kč).
Pokutu je možné v případě pokračování protiprávního jednání udělovat
opakovaně a ve stále vyšší hodnotě.
Na přestupek této povahy se rovněž
nevztahuje promlčecí doba, neboť je
podle judikatury Nejvyššího správního
soudu po dobu trvání protiprávního
stavu tzv. přestupkem trvajícím.

ZÁŘÍ 2012
UPOZORNĚNÍ
pro nájemníky hrobových míst na hřbitově v Luži.
Podle zákona 256/2001 Sb. „O pohřebnictví“
v platném znění, upozorňujeme nájemníky hrobových míst, že v případě:
- úprav hrobových míst
- uložení do hrobu
- zrušení hrobového místa
- a ostatních změn prováděných na pronajatém hrobovém místě
jste povinni dostavit se na Městský úřad v Luži
a požádat o povolení.

Od 1. září 2012
přechází organizačně
tělocvična v Luži
pod Město Luže.
V případě zájmu o pronájem
kontaktujte prosím
M. Modráčkovou,
buď osobně v kanceláři HSO
nebo na tel. čísle 469 633 984.
-2-

ZÁŘÍ 2012

WWW.LUZE.CZ
KRÁTCE

VÝPIS USNESENÍ

ÚPRAVY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Dne 2. 9. 2012 vstoupila v platnost řádná změna
jízdního řádu v autobusové dopravě. Organizátor dopravy do ní zapracoval došlé připomínky
zejména ze strany obcí. Dochází k řešení některých požadavků, které se týkají např. školní
docházky. Dále jsou v omezené míře rušeny
nevyužívané spoje či jejich zajížďky. Upravované
návrhy jízdních řádů jsou zveřejněny na stránkách www.oredo.cz.

LETNÍ KINO
BYLO OPĚT ÚSPĚŠNÉ
Letošní sezóna letního kina na hradě Košumberk
byla ještě úspěšnější než v loňském roce. Diváci
měli možnost shlédnout celkem deset filmů,
z nichž dvě promítání byla určena zdarma dětem.
Průměrná návštěvnost jednoho promítání byla
67 diváků, dětská promítání měla rovněž velmi
vysokou návštěvnost. Doufáme, že se letní kino
stane opět tradicí a již se těšíme na další sezónu.

HRAD KOŠUMBERK
MÁ NOVÝ NÁTĚR
V průběhu měsíce srpna probíhaly práce na
novém nátěru renesanční části hradu Košumberk. Vhledem k výšce a obtížné dostupnosti
některých míst bylo zapotřebí pomoci odborníka, pana Tomáše Stoklasy z Košumberka. Na
natření celého renesančního paláce bylo celkem
spotřebováno 235kg impregnačního oleje s voskovou glazurou.

z 35. zasedání rady města konaného
dne 20. 6. 2012 na MěÚ v Luži
Rada města jmenuje:
01/035
Paní Ivu Drhlíkovou, Budovatelská 715, Chrast
do funkce ředitelky Mateřské školy, Luže,
okres Chrudim s účinností od 1. srpna 2012,
dle přílohy.
Paní Alenu Zdražilovou, Palackého 464,
Slatiňany do funkce ředitelky Základní
umělecké školy, Luže, okres Chrudim s
účinností od 1. srpna 2012, dle přílohy.
Pana Mgr. Ladislava Tlustoše, Jiráskova 10,
Heřmanův Městec do funkce ředitele Základní
školy, Luže, okres Chrudim s účinností od 1.
srpna 2012, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
02/035
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.7 v domě
č.p. 259 Luže, ulice U Stadionu pro pana
M. Šincla Luže na dobu určitou od 1. 7. 2012 do
31. 12. 2012, dle přílohy.
03/035
Přidělení bytu č. 9 v domě č.p.259 Luže,
U Stadionu pro manžele Pokorných, Luže na
dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
04/035
Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova mezi Pardubickým krajem

a Městem Luže, dle přílohy.
05/035
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 8. 2011
mezi Městem Luže a firmou Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
06/035
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Luže za rok 2011, dle přílohy.
07/035
Závěrečný účet Města Luže za rok 2011
s výhradami, dle přílohy.
08/035
Čerpání rozpočtu města Luže za období I. –
V. /2012, dle přílohy.
09/035
Rozpočtovou změnu č. 1/2012, dle přílohy.
10/035
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na
území města Luže na rok 2012 pro šest zájemců,
dle přílohy.
11/035
Obecně závaznou vyhlášku Města Luže č.
1/2012 o zrušení OZV Města Luže č.2/2010,
dle přílohy.
12/035
Prodej p.p.č. 409/2 k.ú. Luže o celkové výměře
675m2 za cenu 400 – 500,-Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V srpnu oslavili své životní jubileum
70 let Lubomír Křivka, Košumberk
Jiří Kohout, Radim
80 let Alena Daňková, Bělá
Marie Baťová, Brdo
Anna Šmejdová, Brdo
81 let Ing. Zdeněk Miklas, Košumberk
82 let Zdenka Drahošová, Rabouň

82 let
85 let
86 let
87 let
88 let
96 let

Bohumila Jušková, Luže
Marie Šolyová, Luže
Ladislava Fialová, Luže
Alena Víchová, Luže
Stanislav Petras, Luže
Zdeňka Hromádková, Luže

Na Městském úřadu v Luži uzavřeli manželství

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ

Karel Matys a Jaroslava Matysová
Václav Motyčka a Marta Matějková

V kostele Panny Marie na Chlumku uzavřeli manželství
Jan Kaplan a Tereza Kremličková
Jan Němec a Ivana Poltierová

Připomínáme, že probíhá další
ročník fotografické soutěže,
kterého se mohou zúčastnit žáci
základních a středních škol,
a to ve třech kategoriích:
1. - 5. třída ZŠ
6. - 9. třída ZŠ
15 - 18 let
Fotografie doručujte na MěÚ Luže
v elektronické a tištěné verzi,
formát 9 x 13 cm.
Uzávěrka soutěže je 16. 11. 2012.

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Žofií Skotníkovou, Luže - 82 let
Danielem Lukáčem,Luže - 66 let
Janem Dostálem, Luže - 65 let

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Miloslavem Peškem, za projevy
soustrasti a květinové dary.
zarmoucená rodina
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Milanem Modráčkem, za projevy
soustrasti a květinové dary.
zarmoucená rodina
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
Od září 2012 se navyšuje kapacita mateřské školy
z počtu 78 dětí na 100 . Předškolní vzdělávání je
poskytováno ve čtyřech třídách, v hlavní budově ve
třídách Hvězdička, Měsíček a Sluníčko je zapsáno
78 dětí a v nově zbudované Duhové třídě ve zdravotním středisku 22 dětí. Z celkového počtu zapsaných dětí je 41 dětí 5-6 letých - předškoláků .

ZÁŘÍ 2012
RODINNÉ CENTRUM DaR
PŘESTĚHOVÁNO ANEB
DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
Do nového školního roku vstupuje naše centrum
v nových prostorách. Naše bývalé působiště se
proměnilo v novou třídu mateřské školky, to znamená, že řada dětí bude navštěvovat své známé prostředí, i když „v novém kabátě“. Centrum DaR bude
ale nedaleko, ve stejné budově, v přízemí, mezi
ordinací dětské paní doktorky-MUDr. Pokorné
a kuchyní MŠ.
A na co se můžete těšit? Pravidelné setkávání maminek s předškolkovými dětmi. Zpívání, cvičení, tvoření a hraní na podkladě pohádek, písniček, říkanek úterý a pátek dopoledne, 9-11 hodin.
Středy odpoledne od 15 hod - zdravotní cvičení
střídané s pohádkou, tvořením a muzicírováním.
Pokračujeme též v oblíbených tvořivých dílnách.
Určitě plánujeme keramiku, v říjnu nás potěší
výrobky inspirované podzimem, dále pak plstění či
malování na hedvábí, před Vánocemi vyrábění
dárečků. Budeme se scházet na besedách vedených
odborníky.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Na posledním jednání vlastivědného kroužku jsme
mimo jiné vzpomínali na lužského rodáka Františka
Čečetku narozeného v Luži 16.1.1917, zemřel v Ostravě 4.8.1982, učitele, ředitele školy, spisovatele,
scénáristu, ředitele nakladatelství Profil, ostravského
tajemníka pobočky Svazu českých spisovatelů. Ještě
nedávno žili v našem městě jeho vrstevníci, kteří ho
pamatovali z lužské školy, popřípadě jako studenta
litomyšlského učitelského ústavu, který dokončil
v roce 1937.

Vzdělání zajišťuje 16 zaměstnanců; osm pedagogů,
dva osobní asistenti u dětí se speciálními potřebami, tři pracovnice školní jídelny a tři provozní pracovnice.
Přijímací řízení na školní rok 2012 - 2013:
Počet podaných žádostí v 1. kole - 38
Přijato v 1.kole ( podle stanovených kritérií ) - 26
Počet podaných žádostí v 2. kole po zvýšení kapacity - 13
Přijato ve 2.kole - 10
Ve dvou kolech přijímacího řízení bylo přijato 36
dětí a 6 dětí nebylo přijato.
Letos budou věnovány výchově, rodině, řešení
problémů. Nezapomeneme ale ani na čas věnovaný
hrám, soutěžím, těšíme se na lampiónový průvod,
společně oslavený silvestr atd.
První společnou akcí bude Den charity ve čtvrtek
27. září od 15 hodin. Podrobnosti naleznete na plakátech, nástěnkách, v TIC, městském rozhlase.
Pravidelné akce budou probíhat od 2.10.2012,
těšíme se na vás!
Každé mateřské/rodinné centrum prochází různými
etapami, jak děti odrůstají, maminky se vracejí do
práce, objevují se nová potřebná témata. Proto rádi
uvítáme nové maminky, tatínky, babičky, dědečky
s novými nápady, pohledy na život a zkušenostmi.
Přijďte se podělit a vzájemně se obohatit, užít si čas
společně s vašimi dětmi!

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola děkuje panu Zdeňku Soldánovi za
poskytnutí daru - nerezového pítka na školní
zahradu včetně jeho montáže. Jeho instalací
bude zajištěn pitný režim pro děti v době her
a pobytu na zahradě.
Iva Drhlíková

Navštivte nové stránky
Základní umělecké
školy Luže

www.zusluze.cz

Rodinné centrum DaR(Děti a Rodiče)provozuje
Oblastní charita Pardubice s výraznou podporou
Města Luže. Děkujeme!
www.materskecentrum.estranky.cz
Maminky centra DaR
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Do literatury vstoupl v 60. letech minulého století
pohádkou “O pánech větrů, mraků a vod“, ale největší
popularity dosáhl vyprávěním “O vláčku Kolejáčku“,
které bylo zfilmováno Hermínou Týrlovou a dosáhlo
mezinárodního ocenění. Knižně pro mládež vydal
celkem 11 titulů, pro dospělé 4. Rodný kraj se v Čečetkově díle bohužel neobjevil.
Příští setkání kroužku bude 17. září 2012 opět na MěÚ
v Luži.
Z. M.

RYTÍŘI NA HRADĚ KOŠUMBERK
30. srpna 2012 měly nejen všechny děti možnost
navštívit hrad Košumberk a jeho nově otevřené sklepení zcela zdarma. Atmosféru doplnilo vystoupení
trubačů v dobových kostýmech a projekce dobrodružného příběhu Ať žijí rytíři.

ZÁŘÍ 2012
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TURNAJ NOHEJBALU TROJIC
Dne 11. srpna se uskutečnil na sportovním hřišti
Hospůdky pod rozhlednou III. ročník turnaje nohejbalu trojic. Po roce si poměřilo sportovní síly celkem
11 družstev nejen z blízkého okolí, ale také z jihomoravského Hodonína. Své šance v boji o atraktivní ceny
se snažili nově zajistit sportovci z obce Luže a Pokřikova a početná skupina motorkářů z Hodonína. Ceny
kromě pořadatele věnoval sponzor turnaje - Pivovar
Rychtář.
Turnaj, po vypjatých a sportovně zajímavých soubo-

jích, doprovázený střídavým počasím, znal během
odpoledne svého vítěze. Stali se jimi sportovci z Luže,
následovalo družstvo BMG 1 z Hodonína a Stalinovy
slzy z Pokřikova.
!Děkujeme všem účastníkům a návštěvníkům turnaje
za skvělý sportovní zážitek a vytvořenou atmosféru
turnaje. Věříme, že i zúčastnění sportovci se spolu
s námi budou těšit na další ročník nohejbalového turnaje v Hospůdce pod rozhlednou.
Martin Dušek

22. září 2012
Fotbalový stadion Luže
15,45
Slavnostní předání tribuny
Tělovýchovné jednotě Luže
16,00
Exhibiční zápas
Výběr TJ Luže x Starostové
17,00
Hudební program
19,00
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
Občerstvení zajištěno!
Pořadatel: Město Luže
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BRATŘI EBENI ZAHRAJÍ
PRO RYTMUS CHRUDIM
Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim Vás
zve na již 3. ročník benefičního koncertu, na kterém
vystoupí známá skupina bratří Ebenů. Vystoupení se
uskuteční ve čtvrtek 4. října 2012 od 18:30 v divadle
Karla Pippicha v Chrudimi. Vstupenky na koncert
jsou v prodeji v divadle Karla Pippicha, informačním
centru v Chrudimi a kanceláři Chrudimské besedy od
3. září 2012.
Tato skupina se sama popisuje jako nejzvláštnější
skupina v historii české populární hudby. V jejich
skladbách se proplétají vlivy klasiky, folku, rocku či
jazzu a prvky vytříbeného hudebního humoru.
Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim podporuje občany z Chrudimského regionu, kteří chtějí
získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. „Naše služba je určena lidem s různým typem zdravotního postižení nebo sociálního
znevýhodnění, kteří chtějí pracovat. Podpora je
vhodná i pro lidi s mentálním postižením, duševním
onemocněním. Pomáháme lidem vyhledávat vhodnou
práci z inzerátů v novinách, na internetu, od známých,
na úřadu práce. Také je učíme, jak správně psát životopis, jednat se zaměstnavatelem, telefonovat a další
užitečné věci pro získání zaměstnání i po jejím získání –
poskytujeme podporu přímo na pracovišti nebo třeba
doprovod při cestě do práce.“ uvádí Petr Kuneš, ředitel
společnosti Rytmus Chrudim.
Pokud chcete naši podporu využít, kontaktujte: Mgr.
Eva Sládková, 777 222 139, Rytmus Chrudim, o.p.s.,
Heydukova 392, Chrudim. Více informací na www.rytmuschrudim.cz
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ZÁŘÍ 2012

Sbor dobrovolných hasičů v Radimi Vás srdečně zve na

POSEZENÍ VE ZBROJNICI
v sobotu 8. září od 14:30 hodin
Zahájením akce bude slavnostní předání automobilu Volvo
Představení historické techniky sboru
Výstava fotografií ze života obce

Hasičský automobil byl zakoupen za přispění Pardubického kraje.

PŘIJĎTE POBEJT!
Občerstvení zajištěno - výčep piva, víno, limo,
grilované kýty, klobásy atd.
Zahájení výstavby nové tribuny na fotbalovém stadionu v Luži firmou SKOS Skuteč
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INZERCE

Ceník komerční inzerce
v Lužském zpravodaji

ANGLIČTINA. ČEŠTINA. Doučování individuálně nebo ve skupinkách,
pravidelné hodiny i jednorázové konzultace. Korektury textů.
Kontakt: 605264076, janazeman@email.cz.

50,- Kč
Řádková inzerce
Formát vizitka
200,- Kč
Inzerce na strany formátu A4
500,- Kč
Inzerce na strany formátu A4
850,- Kč
Celá strana A4
2.000,- Kč
Další formáty se vypočítávají poměrnou částkou.
Ceny jsou včetně DPH.

Dlouhodobě pronajmu velký byt 3+1 v Luži, Na výsluní 84, v prvním patře
zelené vily. K dispozici zahrada, bazén, garáž, dílna.
Informace na tel. 724 331 290.
Stanislava Slezáková (Cukrárna Luže)
přijímá během měsíce září objednávky na krouhané zelí.
Květinka Luže přijímá objednávky na krouhané zelí
a brambory pro uskladnění.
Těšíme se na návštěvu.

AB Proles Mára a Novák
Střemošice zahájili

PRODEJ POLÍNEK
v délce 25 - 55 cm
tvrdá polínka
1080,- Kč / sypaný prostorový metr
měkká polínka
880,- Kč / sypaný prostorový metr
Prodám zachovalou obývací stěnu,
rozměry - šířka 350cm, hloubka
60cm, výška 205cm.
Cena dohodou. Více informací
na tel. čísle 777 127 166.

po dohodě možnost vlastního odvozu,
jinak dovoz do domu.

Nabízím k prodeji pomník,
jednohrob s možností pronájmu
hrobového místa na hřbitově
v Luži. Informace na tel. čísle
466 688 486 nebo 721 721 963.

V případě zájmu
volejte Máru Vítězslava
602 458 365, popř. 724 949 832.
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