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MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2013

PLESOVÁ SEZÓNA 2013

Poplatek za psa
Držitel psa, mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města Luže, je povinen zaplatit tento poplatek za
psa staršího 3 měsíců.
Sazba poplatku:
- za prvního psa, drženého v rodinném domu
100,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
150,- Kč
- za prvního psa, drženého v ostatních domech
200,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech 330,- Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna 2013.
Variabilní symbol pro platbu: 1341 + číslo popisné ( např. u čp. 22 je VS: 134122 )

Pátek 25. ledna 2013

SDH Luže
Sokolovna Luže
Sobota 2. února 2013

PLES KDU-ČSL
Sokolovna Luže
Pátek 22. února 2013

RYBÁŘSKÝ PLES
Sokolovna Luže

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů - TKO
Poplatníkem je fyzická osoba mající v obci trvalý pobyt a fyzická osoba mající ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
Sazba poplatku:
- sazba poplatku za poplatníka je 500,- Kč
Poplatek je při jednorázové platbě splatný nejpozději do 30. dubna 2013.
Variabilní symbol pro platbu: 1340+ číslo popisné (např. u čp. 22 je VS: 134022)

Pátek 22. února 2013

HASIČSKÝ PLES - SDH BĚLÁ
Hostinec U Jonáše, Bělá
Sobota 23. února 2013

DĚTSKÝ KARNEVAL - SDH BĚLÁ
Hostinec U Jonáše, Bělá
Sobota 9. března 2013

Upozorňujeme, že pokud pro placení poplatků využíváte terminálů na pobočkách firmy Kubík,
nezobrazuje se na výpisech z účtu plátce a může tak dojít k nedorozumění. Z tohoto důvodu využijte k zaplacení poplatků pokladnu Městského úřadu Luže.
Podrobné informace o místních poplatcích a případném osvobození či úlevách od poplatků naleznete
na stránkách města Luže: http://www.luze.cz/dokumenty-ke-stazeni.html .

OCHOTNICKÝ KARNEVAL
Sokolovna Luže
Neděle 17. března 2013

DĚTSKÝ KARNEVAL - SRPDŠ
Sokolovna Luže
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KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2013
Více peněz z daní? Možná
Na základě novely zákona o rozpočtovém
určení daní by si naše město podle propočtů
ministerstva financí mělo tento rok polepšit o
6,7 milionů korun. My jsme si do rozpočtu
dali navíc pouze polovinu této částky, jelikož
odhady ministerstva financí nebývají moc
reálné. Další věcí, se kterou jsme se museli
vypořádat, je výrazné snížení příspěvku na
školství. Tendence státu přesunout veškeré
nepedagogické výdaje na zřizovatele
základních škol velmi sílí, a pokud tento trend
bude pokračovat nadále, bude to pro
zřizovatele znamenat buď velký výdaj ze
svého rozpočtu na provoz nebo přikročit
k efektivnějšímu provozování škol.
Na příjmové stránce ještě počítáme
z výraznějším navýšením příjmu z bytového
hospodářství, neboť jsme v minulém roce
zprovoznili 9 nových bytů. S ostatními příjmy
počítáme zhruba ve stejné výši jako
v loňském roce.
Celkové příjmy by tak měly činit 32 mil. Kč
bez případných dotací.

Hlavní investice do komunikací
Na výdajové stránce je počítáno s realizací
propojky mezi farou a Jednotou a úprava
zbytku komunikace ulice U Stadionu. Dále
bychom chtěli zrealizovat úpravy ke zklidnění
komunikace Žižkova od Jednoty po základní
školu „feriálky“. Nového koberce by se měl
dočkat úsek kolem rezidence a současně
s ním i nový chodník, který bude protažen až
na odbočku ke zdravotnímu středisku, kde
naváže na už stávající chodník. Také máme v plánu pokračovat ve zpevnění cest
v místních částech, zejména pak v Brdě,
Dolích a Srbcích.
Peníze do majetku města
Velkou péči bychom, jako v minulém roce,
chtěli věnovat našemu bytovému fondu a po
rekonstrukci záložny, pokračovat dalším
bytovým domem, a to v ulici Jeronýmova.
Z nebytových prostor máme v plánu zaměřit
se na budovu pošty a bývalé školy v Bělé.
Také bychom měli realizovat částečné
opravy kulturních domů v Radimi a Dolích.
Dokončení elektroinstalace se také dočká

jeviště sokolovny v Luži. Výměny oken pak
tělocvična a další část mateřské školy.
Vzhled města je důležitý
Letos plánujeme po městě rozmístit velké
množství odpadkových košů společně se
sáčky na exkrementy a další městský mobiliář
jako lavičky a autobusové čekárny. Ke konci
roku by se nám také lépe mělo chodit po
lužském hřbitově.
I letos budou probíhat práce na dalších dílech
o naší historii, měli bychom schválit nový
územní plán, rozšířit kulturní akce a pokusit
se spustit vysílání našeho rozhlasu pomocí
radiových vln.
Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 30,6
milionu korun. Rezerva rozpočtu činí 1,4
milionu korun. Zadlužení města bylo ke
konci roku 2010 - 11 mil.Kč a ke konci roku
2012 - 7,5 mil.Kč. Roční splátka úvěrů je ve
výši 0,65 mil.Kč a úroků ve výši 0,22
mil.Kč.
Celý rozpočet i podrobnější komentář naleznete na diskusním fóru na našich městských
webových stránkách.
R. Z.

IDEOVÝ DŮM LUŽE

Ideový dům Luže je prvním komplexně zpracovaným projektem vycházejícím z Architektonické koncepce města Luže, na které pracujeme již od
roku 2011.
Studii k tomuto projektu si můžete prohlédnout na webových stránkách Luže v sekci Architektonická koncepce nebo přímo v kanceláři starosty.
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KRÁTCE
PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM
Zastupitelstvo města schválilo na svém
prosincovém zasedání neinvestiční dotace
neziskovým organizacím na rok 2013.
Finanční prostředky budou vyplaceny na
základě odevzdaného vyúčtování dotace
a zprávy o činnosti za rok 2012. Vše je
nutno odevzdat nejpozději do 31.1.2013.

SOKOLOVNA
K loňskému roku ukončila svou činnost
jako správce lužské sokolovny paní Hana
Valková, které tímto velice děkujeme za
dlouholetou výbornou spolupráci. Ohledně
pronájmu sokolovny na kulturní a společenské akce se nyní prosím obracejte na
L. Macháčkovou, tel.: 469 633 985, 736
481 206.

VÝPIS USNESENÍ
z 43. zasedání rady města konaného
dne 20. listopadu 2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/043
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě č.p.
259 Luže, ulice U Stadionu panu M. Šinclovi, Luže na
dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 6. 2013, dle přílohy.
02/043
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č.p.
259 Luže, ulice U Stadionu paní K. Vacenovské, Luže
na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013, dle
přílohy.
03/043
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě č.p.
259 Luže, ulice U Stadionu paní A. Doubravské , Luže
na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013, dle
přílohy.
04/043
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2012, dle
přílohy.

NOVÝ ŘÁD POHŘEBIŠTĚ
19. prosince 2012 vešel v platnost nový
Řád veřejného pohřebiště pro hřbitov
Luže, Bělá, Doly a Voletice. Řád je vyvěšen
na jednotlivých hřbitovech a na stránkách
města Luže. Intenzivně také pracujeme
na aktualizaci evidence hrobových míst
a nových nájemních smlouvách. Ohledně
nájemních smluv na hrobová místa kontaktujte prosím L. Macháčkovou nebo
M. Modráčkovou na tel.: 469 633 985/4.

ÚPRAVA CENÍKU
V KNIHOVNĚ
Vzhledem k vysokému počtu výpůjčitelů,
kteří knihy nevraceli v řádném termínu,
schválila rada města nový ceník Městské
knihovny v Luži, kde byly upraveny sankce
za opožděné vrácení knih. Po uplynutí
výpůjční doby je čtenář povinen zaplatit
poplatek z prodlení za prvních 7 dní 5 Kč a
za každý započatý měsíc 30 Kč, dále pak
náklady na poštovné související se zasláním upomínky. Výše ročního čtenářského
poplatku zůstává stejná.

z 12. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 12. prosince 2012
na MěÚ v Luži
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
01/012
Úvodní zprávu starosty města od posledního zasedání
zastupitelstva města.
02/012
Zprávy finančního a kontrolního výboru, dle příloh.
Zastupitelstvo města schvaluje:
03/012
Ověřovatele: Jan Stoklasa, Ing. arch. Tomáš Soukup.
04/012
Návrhovou komisi: Ing. Ladislav Zelenka, Ing. Pavel
Holomek.
05/012
Program 12. zasedání zastupitelstva města.
06/012
Rozpočtovou změnu č.3/2012, dle přílohy.
07/012
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím na rok
2013, dle přílohy.
08/012
Rozpočet města Luže na rok 2013 na příjmy a výdaje
jako přebytkový, dle přílohy.

09/012
Na základě doporučení kontrolního výboru odpis knih
„O historii Luže a okolí“ - 80ks za celkovou cenu 17
600,-Kč a knih „Luže v dějinách“-115ks za celkovou
cenu 57 500,-Kč, dle přílohy.
10/012
Příspěvek Římskokatolické farnosti Skuteč ve výši 50
000,-Kč na opravu kostela v Janovičkách, dle přílohy.
11/012
Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, a to
budovy č.p. 257 na pozemkové parcele č.314 k.ú. Luže
na dobu dvaceti let v souvislosti s poskytnutím dotace
na vybudování bytů pro seniory, dle přílohy.
12/012
2
Prodej p.p.č. 84/7 v k.ú. Luže o výměře 58m za cenu
2
30,-Kč/m + náklady spojené s prodejem panu Ing.
P. Máslovi, Radim, dle přílohy.
13/012
2
Prodej st.p.č. 7/2 v k.ú. Voletice o výměře 12m za
2
cenu 30,-Kč/m + náklady spojené s prodejem paní
V. Peškové, Voletice, dle přílohy.
14/012
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem
Luže a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, dle
přílohy.
15/012
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu stavby Luže,
ul. Za Pilou, f. VIOLKA, přípojka knn mezi Městem Luže
a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín,dle přílohy.
16/012
Bezúplatný převod pozemků dle geometrického plánu
č. 662-74/2012, 184-74/2012 pro katastrální území
Luže a k.ú. Radim, dle přílohy.
17/012
Bezúplatný převod pozemků dle geometrického plánu
č. 658-74/2012 pro k. ú. Luže, dle přílohy.
18/012
Výkup a směnu pozemků pod komunikací na Rabouň,
dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje
19/012
Prodej p.p. č. 655/2 v k.ú. Luže manželům L. a
M. Hrnčálovým, Luže, dle přílohy.
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města:
20/012
Schvalováním rozpočtových změn do dalšího zasedání
zastupitelstva města.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V prosinci oslavili své životní jubileum

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LUŽE
Středa 23. ledna 2013
od 17,00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Program:
1) organizační záležitosti
2) ekonomické záležitosti
3) prodej a koupě majetku
4) různé

70 let Miloš Kolář, Radim
Břetislav Vích, Bělá
75 let Vlasta Akslerová, Radim

80 let Alexandr Erps, Luže
Jaroslav Komárek, Luže
Josef Popelka, Košumberk

Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavili v rodinném kruhu
Vladimír a Marie Hrnčálovi, Luže
Josef a Vlasta Krejčovi, Brdo
Josef a Marie Barcalovi, Bělá

Diamantovou svatbu - 60 let společného života oslavili v rodinném kruhu
Alois a Marie Weidingerovi, Luže

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Josefem Ratzenbekem, Bělá - 78 let
Petrem Roflíkem, Luže - 66 let
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V BÍLÝCH PLÁŠTÍCH JAKO VĚDCI

JÍDELNA MŠ LUŽE

S velikou radostí píši o již druhé úspěšné expedici
do prostor Karlovy univerzity. Po půl roce měli naši
žáci příležitost shlédnout řadu minerálů v muzeu
Přírodovědecké fakulty, obtěžkat si balvan galenitu
a „vyhřát“ se u smolince. Největším zážitkem bylo
chemické laborování s nebezpečnými látkami a to
přímo v digestoři.
Akce se zúčastnilo 15 žáků devátého ročníku a byla
zcela hrazena z projektu Talnet . Je až neuvěřitelné,
jaké možnosti současné děti mají. Všem to v bílých
pláštích náramně slušelo, dost možná, že někteří
budou při svých studiích dál směřovat k experimentování.
Mgr. Marie Hřebíková

Již v loňském roce jsme se zapojili do projektu´´
ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ´´, který přináší zeleninu a luštěniny v různých úpravách pro naše děti v MŠ.
Odborným garantem tohoto projektu je MuDr. Petr
Tláskal, Csc., primář dětské polikliniky Fakultní
nemocnice Motol v Praze.
Našim cílem je doplnit jídelníček zeleninou, která
je dosud pouze v malé míře zařazována do jídelníčku
dětí, ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi EU.
Víte, že nutriční studie jasně prokázaly význam konzumace zeleniny pro prevenci kardiovaskulárních
a nádorových onemocnění?
Zelenina je výborným zdrojem celé řady vitamínů
a minerálních látek. Zelenina je ceněna pro významný
obsah vlákniny. Např. cuketa a lilek nejsou tak často
zařazovány do jídelníčku dětí, což je škoda, protože
jsou bohaté na vlákninu, vápník, hořčík a karoten
a hlavně ve slupce najdeme vitamíny A, E a B. Obsahují
kyselinu listovou, železo, zinek a mangan.
Projekt „Škola plná zdraví” přináší také nové receptury, které kombinují zeleninu a luštěniny s ostatními
surovinami tak, aby odpovídaly zdravému stavování
dětí.
Přáli bychom si, aby i rodiče podpořili tento projekt
tím, že budou doma při přípravě jídla používat více
zeleninu. Nemůžeme odpovědnost za stravování dětí
nechat pouze na školních jídelnách.
Základ našeho zdraví se tvoří v dětství. Takže
DOBROU CHUŤ !
Vedoucí šk.jídelny Markéta Novotná
a kolektiv kuchařek MŠ Luže.

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. třídy
školní rok 2013/2014
Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2013/14 se
koná v úterý 22.ledna 2013 od 14.00 do 16.00
hodin v učebně 1.třídy základní školy.
Zapsány budou děti narozené od 1.9.2006 do
31.8.2007 a starší. Rodiče přinesou k zápisu
rodný list žáka a vyplněný dotazník, který obdrží
v MŠ v Luži nebo v ředitelně ZŠ.
O případný odklad školní docházky žádají rodiče
u zápisu, kde jim budou poskytnuty potřebné
informace. Žáci, kteří byli u zápisu v loňském
roce a byla jim odložena školní docházka, musí
podle platných předpisů k zápisu znovu.
Mgr. Ladislav Tlustoš, ředitel ZŠ

DaR V LEDNU A ÚNORU 2013
v atmosféře důvěry a porozumění. Plánujeme návštěvy, diskuzní odpoledne s psychologem
i pedagogem týkající se správné volby povolání,
výchovných problémů, ...
Vítanou změnou je hlídání dětí během programu
(ve středu odpoledne a pátek dopoledne), když
rodič potřebuje čas na zařízení osobních záležitostí.
Hlídání zajištěno zkušenými dobrovolnicemi s pedagogickým vzděláním. Hlídání je nutno předem
domluvit a bude zpoplatněno: 100,-Kč/hod.Každý
poslední pátek v měsíci (první setkání 28.1.od 10
hod) bude přítomen odborný pracovník sociálně
i psychologicky vyškolený.
Přejeme všem hodně radosti a štěstí do nového
roku, abychom se mohli radovat z každodenních
maličkostí. Těšíme se na nová přátelství a kamarádství našich dětí v Rodinném centru DaR (Děti
a Rodiče).

V centru DaR jsme si hezky užili nejkrásnější období
roku a sice těšení se na Vánoce. Program byl bohatý, založený na lidových a křesťanských zvycích lety
vykrystalizovaných do čisté, krásné podoby.
Náš dík patří všem dobrovolníkům, kteří se zapojili
do tvorby adventních věnců, v neposlední řadě
městu Luže za podporu a zajištění větví rozmanitých jehličnanů, jmelí i vánočního stromečku.
V novém roce nás čeká několik menších změn
v programu:
Úterý dopoledne 8:30-12.00:
9:00 Modlitba maminek za děti
10:00 Program hudebně-pohybový: Elce, pelce,
kotrmelce
11:00 Volná herna
Středa odpoledne 15-17hod:
Klub Otazník pro školní děti i jejich mladší kamarády.

Mikuláš v RC DaR

Povídání o životě, tvoření, divadlo.
Středeční večery věnované novým tvořivým technikám se budou konat dvakrát měsíčně. Termín a náplň bude oznámena na webstránkách
centra, v městském rozhlase, na nástěnkách a v IC
Luže.
Pátek dopoledne pohádka či příběh s vytvořením
něčeho dobrého k snědku.
Oblíbené sobotní tvořivé dílny se budou konat
s ohledem na prostorové možnosti centra.
Novinkou je rozšíření činnosti centra coby zařízení
provozovaného Oblastní charitou Pardubice týkající se pomoci v těžkých životních situacích. Pomoc
bude zaměřena na řešení rodinné krize, finančních
problémů, nezaměstnanosti, zprostředkování
doučování dětí. Zajišťuje Sanace=ozdravení rodiny
provozované OCh Pardubice. Každý první pátek
v měsíci bude přítomen odborný pracovník sociálně i psychologicky vyškolený. Vše probíhá
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VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Vlastivědný kroužek na posledním setkání
vzpomínal na středoškolského profesora,
regionálního spisovatele a historika Radovana
Dvořáka, jehož oba rodiče jako učitelé
dlouhodoběji v první republice v Luži působili
a kde se i on narodil 4.9.1926.
Po přechodu rodičů do Vysokého Mýta zde
Radovan vystudoval gymnázium a pak na
Karlově univerzitě obor český jazyk a dějepis.
Od roku 1953 až do důchodu učil na Vyšší
hospodářské škole v Chocni.
Napsal řadu knih a desítky publikací do
regionálního tisku, především do Vysokomýtského kulturního zpravodaje, Orlických
novin a Pochodně, ve kterých se věnoval historii a kultuře Vysokého Mýta a vysokomýtským osobnostem, jako například historikovi A.
V. Šemberovi, malíři Josefu Šemberovi,
překladateli eposů z řečtiny a latiny Otmaru
Vaňornému, Antonínu Žaludovi a dalším. Nezapomínal ani na Luži například článkem
„Valdštějn na Košumberku“. Spolu s ředitelem muzea Šaldou a malíři Juškou a Haškem
založili ve Vysokém Mýtě městskou galerii.
Zemřel v Rychnově nad Kněžnou 27. 12. 1997.

SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
Dne 9. února 2013 v 15:30 hodin proběhne
v kongresovém sále Hamzovy odborné
léčebny přednáška cestovatele Miloše Hurty.
Čeká nás zajímavé vyprávění doplněné fotkami z výpravy kolem známých nejvyšších hor
světa cestou, kterou míří všichni horolezci na
Mount Everest. Na dálku také navštívíme
pohřební místo Pashupatinath, které je nejstarším hindským chrámem v Kathmandu,
kde jsou na břehu řeky Bagmati vykonávány
tradiční pohřební obřady.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve
adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček

Příští setkání kroužku se uskuteční 21. ledna
2013 opět ve 13,00 hodin na Městském úřadě v
Luži.
Z.M.

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Letošní Zpívání pod vánočním stromem proběhlo netradičně – v sokolovně s divadelní
hrou „Ej – radost velikou zvěstujem Vám“. Na
již tradiční sbírku „Postavme školu v Africe“
bylo díky štědrosti účastníků akce poukázáno

5.313,- Kč. Chceme touto cestou poděkovat
všem, kteří se na přípravě podíleli, divadelníkům, zpěvákům i hudebníkům.
Děkujeme a věříme ve Vaši přízeň i v příštím
roce.
Skauti z Luže

LUŽE V DĚJINÁCH - DÍL 1.
Kniha pana PhDr. Emila Voráčka, DrSc. a kol.
pod názvem Luže v dějinách - díl 1. mapuje
historii Luže a jejího blízkého okolí od počátku
středověku až do konce 17. století. Součástí
publikace je také obrazová příloha fotografií.
Knihu můžete zakoupit
v TIC Luže nebo na
podatelně městského
úřadu. Cena publikace
je 500,-Kč.

Členský výbor Jednoty Luže přeje
všem svým členům i ostatním spoluobčanům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2013.
Irena Grimlová

INZERCE
Hledám učitele němčiny, volejte
na telefonní číslo 721 928 694.
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PALIVOVÉ DŘEVO

Nabízím k prodeji štípané palivové dřevo.
Dopravu mohu zajistit.
Cena polínek za sypaný metr
Délka polen
25, 33, 50 cm
měkké
950
tvrdé
1090
Druh dřeva

Pozn.: Dřevo je nasypané v prostoru1x1x1 metr
KONTAKT:
www.IPRODEJDREVA.cz, p. Šípek, Řepníky, tel. číslo 723 684 441
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LUŽSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK - 2. PROSINCE 2012

2. prosince 2012 se nesl ve znamení vánočního jarmarku, který navodil adventní atmosféru v celém městě. Stovky návštěvníků se nenechaly odradit
nepříznivým počasím a přišly vybírat z nabídky stánkařů, kteří do Luže přijeli nejen z blízkého okolí. Náměstím se linuly vůně svařeného vína, medoviny,
trdelníku a zpěv vánočních koled. Doufáme, že se tento jarmark stane neodmyslitelnou součástí předvánočního života v Luži.
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TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ - 6. PROSINCE 2012
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