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PODZIMNÍ PŘÍRODOU SE 14 SV. POMOCNÍKY
Navštivte krásné okolí města Luže, kde postupně
vzniká nová naučná stezka Krajem Slavatů. Bude
ji tvořit komplex 4 místních vycházkových okruhů
a jeden městský okruh.
V měsíci září 2021 došlo k realizaci prvního místního vycházkového okruhu pod názvem Přírodou
se čtrnácti svatými pomocníky.

tým pomocníkům, ochráncům před nemocí
a epidemií moru, a stala se inspirací pro název
okruhu (14 pomocníků je v dnešní koronavirové
době opět aktuální). Okruh dále pokračuje do lesa
„Cestičkou lásky“, kde si můžete odpočinout na
lavičkách ve stínu buků a borovic, určitě nepřehlédnete lavičku ve tvaru srdce, kde se můžete
i se svým milým vyfotit.

Místní vycházkový okruh v délce asi
7,5 km je určen pro pěší turisty, rodiny s dětmi,
příp. pro rekreační běžce. Začíná u rozcestníku pod hradem Košumberkem a provede
vás po červené turistické trase kolem Paletínské kaple, která byla zasvěcena Čtrnácti sva-

„Nechceš-li mít z nohou trosky, choď v přírodě
hodně bosky,“ vybízí infopanel pro bosou stezku, kde si můžete promasírovat svá chodidla na
zcela přírodním různorodém povrchu v délce
1 km a vnímat blahodárný účinek bosé chůze
na celé tělo. Přes obec Bílý Kůň se napojíte na

modrou turistickou trasu k Žižkovu stolu a cestou pod strání Klapalkou dojdete až k židovskému
hřbitovu u Luže, kde můžete v tichu posedět na
nových dubových lavičkách a kochat se přírodou i krásným výhledem na město Luži. Odtud
se vrátíte zpět ke hradu Košumberku. Na celém
okruhu je ukryto 14 kešek, které vás seznámí s jednotlivými světci, jejich životem a atributy a osvěží cestu plněním zadaných úkolů.
Více na www.luze.cz/mesto-luze/naucne-stezky/.
Mgr. Marie Doležalová
koordinátorka naučné stezky
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KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 2. 10. od 8:30 		
FINÁLE „LÉTA PRO ZDENDU“
Hrad Košumberk

GRATULACE

Kostel Zvěstování Panně Marii v Janovičkách
Neděle 17. 10 od 17:00		
POSEZENÍ S HUDBOU
Louka u volnočasového centra v Luži

Sobota 2. 10. od 14:00		
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Hrad Košumberk

Sobota 6. 11. od 20:00		
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA V DOLÍCH
Kulturní dům Doly

Sobota 2. 10. od 15:00		
POUŤ LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku

Neděle 7. 11. od 14:00		
POSVÍCENSKÁ MŠE SV.
Kostel Zvěstování Panně Marii v Janovičkách

Sobota 9. 10. od 17:00		
KONCERT NEBESKÝCH GONGŮ
Volnočasové centrum Luže

ŘÍJEN 2021

Vážená paní Pidimová, teď jste jako nová.
Dobře to dopadlo, všechno z Vás spadlo.
Už to přišlo, všechno vyšlo.
Nebyl to žádný sen, ve středu byl Váš šťastný den.
Není to přetvářka, teď jste bakalářka,
na vizitce přece, teď bude Bc.
Po několikaleté túře, to dopadlo dobře.
Naše vedoucí, nejste jen krásná, teď budete i vzácná.
Za velikou odvahu, zasluhujete pochvalu.
Všude se to nevidí, Vy jste tu pro lidi.
Běžné to není,

Sobota 20. 11. od 8:00		
KOŠUMBERSKÁ ŠTIKA
Voletický rybník

Neděle 10. 10 od 15:00		

přeji hodně štěstí,
zdraví, lásky a pochopení.

DÍKUVZDÁNÍ ZEMI – KONCERT SVANTREYA

DŮLEŽITÉ – VÝDEJ ZAHRADNÍCH
KOMPOSTÉRŮ OBČANŮM
V říjnu bude prostřednictvím zaměstnanců města Luže zahájena distribuce zahradních kompostérů
občanům, kteří o ně projevili zájem v rámci průzkumu.
O výpůjčce a následném darování kompostérů bude na místě sepsána smlouva a předávací protokol.
Termíny a místa výdeje kompostérů:*
12. 10. 2021

Bělá

náves

15-17 hod.

14. 10. 2021

Brdo, Doly, Rabouň

náves Doly

15-17 hod.

15. 10. 2021

Dobrkov		

náves, č. p. 2

15-17 hod.

16. 10. 2021

Luže č. p. 132 (bývalý autoservis Novák)

8-11 hod.

19. 10. 2021

Radim

21. 10. 2021

Voletice + Domanice

náves Voletice

15-16 hod.

21. 10. 2021

Srbce		

náves

16-17 hod.

20. 10. 2021

Luže

č. p. 132

15-17 hod.

23. 10. 2021

Luže

č. p. 132

8-11 hod.

u kulturního domu, č. p. 68

Autor: Richard Husch
Ke gratulaci se připojují také všichni kolegové
z Městského úřadu v Luži.

6. Muzejní noc na Košumberku

15-17 hod.

* Konečné časy výdeje kompostérů jsou orientační.

Prosíme všechny zájemce, aby si v následně uveřejněných
termínech kompostéry vyzvedli. Pokud to však nebude možné, o náhradním termínu výdeje budou občani informováni
opět standardními informačními kanály města. Výdejní místo
bude v takovém případě pro všechny jednotné, a to budova
bývalého autoservisu v ulici Komenského č. p. 132, Luže.
Děkujeme za Vaši trpělivost a věříme, že kompostéry budou
dobře sloužit.
Dominik Pidima, tel: 730 170 790,
email: dominik.pidima@luze.cz

Zrekonstruovaný sál v KD Doly - díky SDH
Doly
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OKÉNKO Z ÚŘADU
Tentokrát Vám v okénku z úřadu představíme vedoucí odboru výstavby a zároveň i investiční techničku
města Luže. Od začátku srpna se vedoucí zmíněného odboru stala Ing. Michaela Indrová. Dohlíží na
plynulý chod investičních, stavebních a údržbových
prací ve městě.
Pod její agendu patří činnost městského architekta, technických služeb města
a správce městských budov,
a v neposlední řadě i stavebního
úřadu.
Náplní práce této investiční
techničky je především administrace investičních akcí města, která spočívá v projektové
přípravě, získání potřebných
stavebních povolení, vyjádření
a stanovisek dotčených orgánů, organizaci poptávkových
řízení na dodavatele, zajištění
smluvního vztahu s vybraným
dodavatelem a kontrole provádění prací podle smlouvy.
V současné době probíhá např.
projektová příprava pro stavbu vodovodu v místních
částech Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky, pro rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Bělá a pro
výstavbu sociálního zázemí na hradě Košumberk.
Dokončována je projektová příprava prodloužení
chodníku z Radimi až ke kruhovému objezdu. Již
hotová je projektová dokumentace nádrže na dešťovou vodu pro sportovní areál, na které právě nyní
probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Poptávková

řízení investiční technik zpracovává podle směrnice k zakázkám malého rozsahu, schválené Radou
města Luže a platné od roku 2020. Pro zakázky do
100 tis. Kč zajišťuje minimálně jednu cenovou nabídku, pro zakázky od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč jsou
vyžadovány minimálně tři nabídky a pro zakázky nad
500 tis. Kč jsou osloveni minimálně tři dodavatelé
podávající nabídku do stanoveného data a nabídky
hodnotí komise ve složení:
člen rady města, člen finančního výboru a člen kontrolního výboru. Nedávno tak
proběhlo poptávkové řízení
na opravu komunikace „Andělská cesta“, demolici staveb v bývalém areálu sběrného dvora a připravuje se
výběrové řízení na výstavbu
chodníku v Radimi. Po dobu
realizace projektových nebo
stavebních prací komunikuje investiční technik s dodavatelem, zajišťuje podklady
a kontroluje harmonogram
a kvalitu prováděných prací. Nyní probíhá výstavba
chodníku směr Luže – Voletice, rekonstrukce učeben
na 2. stupni ZŠ Luže, oprava hradební zdi na hradě Košumberk i rekonstrukce nádrže na Dobrkově.
Kromě investičních akcí zajišťuje také opravy na
majetku města – např. výměny oken, rekonstrukce
v bytech a v neposlední řadě opravy komunikací.
Také je k dispozici příspěvkovým organizacím města
a poskytuje jim odbornou pomoc ve věci stavebních
úprav a údržby objektů.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

ŘÍJEN 2021
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VOLBY

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 8. a 9. října 2021
Pátek 8. 10. 2021 od 14 do 22 hodin
Sobota 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin

Místa konání voleb
Volební okrsek č. 1
Městský úřad Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1 pro voliče bydlící na náměstí
Plk. Josefa Koukala a ulic: Dolská, Dukelská, Havlíčkova, Husova, Hvězdecká, Jeronýmova, Jiráskova, Komenského, Nábřeží,
Poděbradova, Pod Voleticemi, Svatopluka
Čecha, Zářečí, Na Výsluní a Zdislav
Volební okrsek č. 2
Základní škola Luže – feriálky, Žižkova 253
pro voliče bydlící v ulici Žižkova, Družstevní, Kaštanka, Košumberk, Lipka, areál HL, U Stadionu,
Za Pilou, Hamzova,
K Chlumku
Volební okrsek č. 3
Bývalá škola – Dům pro seniory, Bělá 49 pro
voliče bydlící v Bělé a na Dobrkově
Volební okrsek č. 4
Kulturní dům v Radimi, Radim 68 pro voliče bydlící v Radimi
Volební okrsek č. 5
Kulturní dům v Srbcích, Srbce 18 pro voliče bydlící v Srbcích, Voleticích a Domanicích
Volební okrsek č. 6
Kulturní dům v Dolích, Doly 24 pro voliče bydlící v Dolích, Brdě a na Rabouni
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VZPOMÍNKA

INFO Z RADNICE

ŘÍJEN 2021

TESTOVÁNÍ

Koncem září uplynulo již 20 let ode dne, kdy
po životě vyplněném neúnavnou prací pro rodinu svou i divadelní odešel z našeho kruhu pan
Aleš Němeček (8. 4. 1923 - 27. 9. 2001) – učitel, výtvarník a dlouholetý kulturní pracovník.
S úctou a láskou si ho znovu připomeňme, třeba
i za necelé dva roky, kdy 100. výročí narození
bude zároveň i 222. výročím doložené činnosti
ochotnického divadla v Luži – dnešní Jednoty
divadelních ochotníků Jaroslav.
Mája Lovečková, Hana Dobešová,
Aleš Němeček – děti s rodinami.

VZPOMÍNKA
Zavzpomínejte prosím s námi, je to již 25 let,
co nás navždy opustili dva nerozluční kamarádi, správní chlapi, řidiči autobusů zde v Luži.
Pan Müller Jan a pan Bednárek Otakar.
S láskou vzpomíná
Ota s rodinou

MOBILNÍ ROZHLAS
Mobilní rozhlas již brzy nahradí dosud využívány SMS Infokanál. Kontakty registrované v Infokanálu byly
automaticky převedeny do nového systému, ale pro lepší komunikaci Vás prosíme o registraci a výběr témat,
o kterých si přejete být informováni. Doporučujeme také stáhnout si aplikaci Mobilní rozhlas, kde získáte
rozšířené informace z naší samosprávy. V aplikaci nás také můžete svými podněty upozornit např. na černou
skládku, nefungující osvětlení, ztrátu zvířete anebo naopak co se Vám líbí. V případě potřeby pomoci při nastavení nás navštivte na informačním centru v Luži, kde s Vámi vyplníme registrační dotazník. Služba je zdarma.
www.luze.mobilnirozhlas.cz

Jan Müller

Otakar Bednárek

INFO Z RADNICE

KÁCENÍ STROMŮ
V Luži v září proběhlo kácení a ořezávání stromů, které zasahovalo do vysokého napětí! Bohužel nelze
tyto stromy uchránit a ze zákona má ČEZ právo tyto stromy pokácet nebo ořezat. Vzhledem k tomu, že tato
akce zde proběhla asi po 20 letech, jsou změny výrazné a nemusí se nám to moc líbit. Určitě se ale budeme
snažit o novou efektivní výsadbu, která nebude dráty nijak ohrožovat.

ŘÍJEN 2021

REKONSTRUKCE ZŠ
Nové plynové kotle na I. stupni ZŠ Luže - konečně nastane sezóna, kdy topení dětem bude nejen
ekologické, ale i ekonomické. Ještě v minulé
sezóně se topilo starými naftovými kotli přestavěnými na plyn.

Toto radikální opatření chrání především nás - místní obyvatele - před nepříjemnými delšími výpadky
el. proudu při větrech a bouřkách.
Prosíme tedy o pochopení!

Nové toalety na II. stupni ZŠ Luže

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA KAŽDOROČNÍ WORKSHOP NA TÉMA

JAK POSKYTNOUT
PRVNÍ POMOC
S JARDOU PROCHÁZKOU
Z EMERGENCY SDRUŽENÍ PROFESNÍCH
ZDRAVOTNÍKŮ, Z. S.

V ú te r ý 2 3 . l i s t o pa d u | o d 1 7 :0 0
v e v o l n o č a s o v é m ce n t r u v L u ž i
W o rk s h o p j e vh o d n ý p ro vš ec h n y, k te ří
c h t ě jí b ý t p ř ip r a v e n i p om oc i d r u hým , a
to n e j e n li d e m c iz í m , a l e t ř eb a i s v ý m
b l íz k ý m , k t e ří s e n áh l e o c i tn ou v
o h r o ž e n í ž iv o ta . Na uč í te s e z á k l adn í
p o s t u p y , k te r é b y m ěl z ná t ú p l ně ka ž d ý.
Zopakujeme
si
zá k l ad ní
po s t upy
re s u s c i t a c e d ít ě te i d os pě l é h o, a to
n e je n t e o r e t ic k y , a l e i p rak t i cky na
fi g u rí n á c h .
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Výpis usnesení z 58. schůze Rady města
Luže konané dne 30. 08. 2021 v 09:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže

VÝPISY USNESENÍ

ŘÍJEN 2021

a energetického posudku na akci „Rekonstrukce veřejného

Rada města doporučuje ZM pověřit:

osvětlení Luže – Bělá“, dle přílohy.

21/58 Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA podepisováním smluv o výpůjčce a darování zahradních kom-

Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, P. Vodvárka, J. Kopecký,

09/58 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební

postérů, dle schváleného vzoru smlouvy o výpůjčce

M. Sýs, M. Hrnčál

a pece, spol. s.r.o. na komplexní zhotovení díla „Opra-

a darování zahradních kompostérů.

Rada města schvaluje:

va a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“,

01/58 Rozhodnutí o výběru dodavatele Dlažba Vysoké Mýto,

dle přílohy.

Rada města schvaluje:
22/58 Záměr prodeje vodovodního řadu a kanalizační sto-

s.r.o., IČ: 25953818 na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce s názvem Rekonstrukce místních komuni-

10/58 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SOVIS CZ,

ky (název stavby „Vodovod a kanalizace v ulici Svatopluka

kací v místní části Srbce, dle přílohy.

a.s. na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba chod-

Čecha“) na pozemcích parc. č. 543/32, 1030, 1032/4 v k. ú.

níku směr Voletice“, dle přílohy.

Luže, společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. za

02/58 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky Rekonstrukce

celkovou částku 2 326 943,74 Kč.

místních komunikací v místní části Srbce s dodavatelem

11/58 Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25953818, dle přílohy.

1 – Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na
rok 2021 na realizaci akce: „Luže – Košumberské léto

03/58 Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekon-

a Městské slavnosti 2021“, dle přílohy.

Výpis usnesení z 59. schůze Rady města
Luže konané dne 08. 09. 2021 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník, J. Kopecký,

strukce sportovního areálu v Luži – víceúčelové hřiště
a závlahový systém fotbalového hřiště“ z programu Ná-

12/58 Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu

rodní sportovní agentury č. 162 52 – Regionální spor-

2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Par-

tovní infrastruktura 2020-2024, specifická výzva 11/2021

dubickém kraji na rok 2021 na realizaci projektu: „Zhotovení

Rada města schvaluje:

Regiony 2021.

kopie pergamenové listiny – hrad Košumberk“, dle přílohy.

01/59 Finanční příspěvek na nákup školních pomůcek pro

04/58 Smlouvu na pořízení a předplatné č. 493210486

13/58 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-

výši 1. 000 Kč na jednoho žáka pro školní rok 2021/2022,

programového vybavení Manažer datových schránek,

ného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č.

dle přílohy.

dle přílohy.

1014/3, k. ú. Luže, se společností GasNet, s. r. o., dle přílohy.

05/58 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 3 v bytovém

Rada města revokuje:

domě v Bělé č.p.49, Luže, panu V. F., na dobu určitou do

14/58 Usnesení 05/57 ze dne 21.7.2021 ve znění: „Rada měs-

30.9.2022, dle přílohy.

ta schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 162 51

03/59 Objednávku dle cenové nabídku programů Ginis SQL

Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021 - 2025

firmy GORDIC spol. s r.o. Jihlava, dle přílohy.

M. Sýs

žáky prvních tříd Základní školy, Luže, okres Chrudim, ve

02/59 Změnu odpisového plánu ZŠ Luže pro rok 2021, dle

06/58 Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor

na akci Rekonstrukce sportovního areálu v Bělé“.
04/59 Objednávku na realizaci průzkumu a zpracování zá-

v Luži čp. 209, Žižkova s panem M. P., Sládkova 864, Skuteč, dle přílohy.

přílohy.

15/58 Usnesení č. 11/54 ze dne 7. 6. 2021 ve znění „Rada

měru obnovy kamenné zdi hřbitova v Janovičkách u zhoto-

města schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zřízení věc-

vitele MgA. Petra Rejmana, dle přílohy.

07/58 Smlouvu o pachtu pozemku - pozemkových par-

ného břemene – služebnost cesty s manželi Jirsákovými,

cel zapsaných na LV č. 10001 v k.ú. Luže (lokalita -

dle přílohy.“

Pod Klapalkou ): p.p.č. 444/34 vedená jako orná půda

05/59 Smlouvu č. OKSCR/21/74514 o poskytnutí dotace
z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém

o výměře 584 m2, p.p.č. 502/42 vedená jako orná půda

Rada města schvaluje:

o výměře 998 m2, část p.p.č. 543/29 vedené jako orná půda

16/58 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-

o výměře cca 450 m2, p.p.č. 556 vedená jako orná půda

žebnost cesty s manželi Jirsákovými, dle přílohy.

o výměře 1 018 m2, p.p.č. 571 vedená jako orná půda o vý-

kraji na rok 2021, dle přílohy.
06/59 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ASEKOL, a. s., dle přílohy.

měře 629 m2, p.p.č.578/24 vedená jako orná půda o výměře

Rada města doporučuje ZM schválit:

768 m2 , část p.p.č. 663/4 vedené jako vodní plocha - koryto

17/58 Darovací smlouvu se Správou a údržbou silnic Par-

07/59 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-

vodního toku přirozené nebo upravené o výměře cca 1 600

dubického kraje na pozemky pozemkové parcelní č. 994/6,

žebnosti inženýrské sítě na akci „Luže, nám. Plk. J. Kouka-

m2 , p.p.č. 663/5 vedená jako vodní plocha - koryto vodní-

o výměře 19 m2, ostatní plocha – silnice, p. č. 996/2,

la – knn“ se společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou

ho toku přirozené nebo upravené o výměře 1 417 m2, p.p.č.

o výměře 9 m2, ostatní plocha – silnice a p. č. 1000/11,

společností MATEX HK s. r. o., dle přílohy.

663/30 vedená jako orná půda o výměře 4.116 m2 , p.p.č.

o výměře 20 m2, ostatní plocha – silnice, v k. ú. Luže, které

663/56 vedená jako orná půda o výměře 1 913 m2, část p.p.č

jsou ve vlastnictví města Luže, dle přílohy.

1036/8 vedené jako ostatní plocha - ostatní komunikace

08/59 Objednávku dle cenové nabídky na opravu místní komunikace a propustku v místní části Hlubočice, dle přílohy.

o výměře cca. 220 m2, část p.p.č.1036/9 vedené jako ostatní

18/58 Vzor smlouvy o výpůjčce a darování zahradních kom-

plocha - ostatní komunikace o výměře cca. 600 m2, část p.p.č.

postérů, dle přílohy.

1036/12 vedené jako ostatní plocha - ostatní komunikace

09/59 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební
a pece, spol. s.r.o. na komplexní zhotovení díla „Oprava

o výměře cca 390 m2, část p.p.č. 1036/13 vedené jako ostatní

19/58 Obecně závaznou vyhlášku města Luže č. 2/2021,

a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“,

plocha - ostatní komunikace o výměře cca 180 m2 , p.p.č.

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,

dle přílohy.

1036/14 vedená jako ostatní plocha - ostatní komunikace

dle přílohy.
10/59 Objednávku dle cenové nabídky na demolici staveb

o výměře 662 m2, s panem Martinem Novotným, Doly 8,
20/58 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického

na pozemku parc. č. 407/1 v k.ú. Luže-v areálu bývalého

práva k majetku – pozemkové parcele p. č. 507/5, o vý-

sběrného dvora v ulici Za Pilou v Luži od společnosti CRIS-

08/58 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s panem Pavlem

měře 41 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. Luže

TALTECH, IČ: 02539926, dle přílohy.

Munzarem na vypracování projektové dokumentace pro

– s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,

vydání územního rozhodnutí a pro provádění stavby

dle přílohy.

Luže, dle přílohy.

11/59 Objednávku dle cenové nabídky na výměnu plynové-

VÝPISY USNESENÍ
ho kotle v nájemním bytě č. p. 124 v ulici Jeronýmova, dle

19/59 Rozpočtové opatření č. 3/2021/ZM, dle přílohy.

přílohy.
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nákladů spojených s akcí obnovy kulturní památky „Dům č.p.
10 – obnova vnějšího pláště – oprava fasády včetně štukové

20/59 Poskytnutí ručitelského závazku města Luže společ-

a další související práce“ ve výši 110 000 Kč,

12/59 Objednávku dle cenové nabídky na výměnu plynového

nosti Lesy Luže s.r.o. IČO 27468771 za kontokorentní úvěr

dle přílohy.

kotle v domě č. p. 209 v ulici Žižkova, dle přílohy.

(KTK) do výše 500. 000,- Kč od společnosti Česká spořitel-

13/59 Dohodu o postoupení práv a povinností z investorství

na a.s. (IČ 45244782) a pověřuje starostku města podpisem

26/59 Kupní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace

smlouvy o ručitelského závazku, dle přílohy.

Chrudim, a. s. na vodovodní řad a kanalizační stoku (název

z města Luže na ČEZ Distribuce, a.s. pro akci s názvem:

stavby „Vodovod a kanalizace v ulici Svatopluka Čecha) na

„Luže, Voletice – přeložka venkovního veden NN“, dle pří-

21/59 Alokaci do aktuální výzvy grantového programu na

pozemcích parc. č. 543/32, 1030, 1032/4 v k. ú. Luže, dle pří-

lohy.

podporu spolkového života a volnočasových aktivit ve výši

lohy. Kupní cena činí 2 326 943,74 Kč s DPH, dle přílohy.

600 000 Kč pro rok 2022, dle přílohy.
14/59 Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci

27/59 Smlouvu o vkladu do společnosti Vodovody a ka-

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

22/59 Obecně závaznou vyhlášku města Luže č. 1/2021

nalizace Chrudim, a. s., dle přílohy. Výše vkladu činí

„Hospodaření s dešťovou vodou v areálu fotbalového hřiště –

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodář-

1. 731 000 Kč, dle přílohy.

město Luže“ dle přílohy.

ství, dle přílohy.

Rada města jmenuje:

23/59 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na ob-

4230 m2, orná půda a pozemkové parcely p. č. 1157/22, o vý-

15/59 Paní Šárku Tererovou členem redakční rady pro mě-

novu nemovité kulturní památky z účelové dotace Mini-

měře 84 m2, orná půda, obě v k. ú. Luže, za celkovou částku

síčník města Luže – Lužský zpravodaj – od 01.10.2021, dle

sterstva kultury příjemci Římskokatolická farnost Luže

1 600 000 Kč cenu, dle přílohy.

přílohy.

na akci „Kostel sv. Bartoloměje – restaurování jižního

28/59 Zakoupení pozemkové parcely p. č. 1150, o výměře

Rada města bere na vědomí:

a východního vstupu do kostela“ ve výši 265 000 Kč,

29/59 Smlouvu o advokátní úschově s Mgr. Marií Látovou,

dle přílohy.

Pařížská 21, 110 00 Praha 1 – Josefov, ev. č.: ČAK 08872,

16/59 Vyhlášení volných dnů pro žáky II. stupně

dle přílohy.

v termínu od 08. 09. 2021 až 10. 09. 2021 pro žáky Základní

24/59 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na ob-

školy, Luže, okres Chrudim, dle přílohy.

novu nemovité kulturní památky z účelové dotace Mi-

30/59 Vstup města Luže do spolku NAŠE ODPADKY, z. s.,

nisterstva kultury příjemci IFASO, s.r.o. Chrudim na

dle přílohy.

Rada města doporučuje ZM schválit:

akci „Dům č.p. 10 – obnova vnějšího pláště – oprava

17/59 Čerpání rozpočtu města za období I. - VIII. /2021, dle

fasády včetně štukové a další související práce“ ve výši

Rada města schvaluje:

přílohy.

480 000 Kč, dle přílohy.

31/59 V souladu s platnou legislativou odměnu ředitelce ZUŠ

18/59 Změnu závazných ukazatelů č. 1 rozpočtu Základní

25/59 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu

školy Luže, okres Chrudim pro rok 2021.

města v roce 2021 příjemci IFASO, s.r.o. Chrudim na úhradu

Luže, okres Chrudim, u příležitosti odchodu do důchodu.
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ALEŠ NĚMEČEK
(8. 4. 1923 LUŽE - 27. 9. 2001 LUŽE)
Narodil se v rodině tesařského mistra, odborně
zaměřeného na úkoly spojené s renovací kostelů
a historických budov i s výstavbou konstrukčně náročnějších objektů. Ve výtvarném oboru se nejvíce
prosadil bratranec Zdeněk Němeček, akademický
sochař.
Kreslení a malování se věnoval od nejútlejšího mládí, znalosti získal u profesorů kreslení Ferdinanda Pochobradského, Václava Linky a Svatopluka
Havrlíka.
1942 – ukončení studia Státního koedukačního učitelského ústavu v Chrudimi maturitou.
Po praxi hospitanta na obecné a měšťanské škole ve
svém rodišti pracoval do konce války na pile a v zemědělství svých rodičů.
1951 – získal aprobaci k vyučování matematiky,
deskriptivní geometrie a výtvarné výchovy na středních školách.
Učil na škole v Štokách na Havlíčkobrodsku a odtud
přešel do osmiletky a následně devítiletky při dětské léčebně v Košumberku a později byl jmenován
zástupcem ředitele školy v Chroustovicích, kde od
roku 1951 s rodinou bydlel.
1955 - 1958 absolvoval u akademického malíře Jiřího Hrušky tříleté dálkové studium kresby a malby
organizované Ústředním domem lidové tvořivosti
v Praze.
1960 – účastník kurzu divadelních výtvarníků v Jindřichově Hradci (scénograf Karel Šálek).

1957, 1963, 1964,
lířských
kurzů
kého
střediska

1966 – účastník kresKrajského
pedagogicPardubického
kraje.

Od roku 1962 se podílel na přípravě a organizaci
divadelních přehlídek v Luži a Lužsko-košumberských hrátek.
1970 – v rámci konsolidačního procesu zbaven funkce ředitele školy, byl mu zrušen vedlejší pracovní
poměr v Lidové škole umění v Luži
.
1974 – byl propuštěn z učitelské služby
a stal se pomocným dělníkem stavebního oddělení,
později
samostatným
výtvarníkem
v dělnické profesi v n. p. BOTANA Skuteč
1990
–
rehabilitován
výnosem
Okresního
národního
výboru
v
Chrudimi
V zájmové umělecké činnosti pokračoval v rodinné
tradici – otec dlouholetý jednatel, kronikář, herec
a scénograf se podílel na 205 inscenacích, matka
vytvořila na lužské scéně 154 rolí. S bratrem vytvářel první samostatné výpravy her a postupně
modernizoval technické vybavení mateřské scény.
Od roku 1942 – scénografem v DS Jaroslav v Luži
Od 1945 – v Jednotě divadelních ochotníků Jaroslav
v Luži se vedle výtvarné práce uplatnil také jako kronikář, od 1970 byl jednatelem.
1951-1975 – scénografem v Divadelním souboru
v Chroustovicích,
1954 -1975 vedoucím kina v Chroustovicích.
1977- 1991 vedoucím kina v Luži,

1984 -1985 členem Poradního sboru pro divadlo
Okresního kulturního střediska Chrudim,
1984 -1989 členem Poradního sboru pro divadlo
Krajského kulturního střediska v Hradci Králové,
1990 -1998 členem redakční rady Lužského
zpravodaje.
Pro lužský soubor navrhl a realizoval celkem 119
výprav, pro jiné soubory více než 40.

Výtvarná díla – plakátovou tvorbu, scénografii i obrazy představil v řadě výstav (samostatných i hromadných), naposledy krátce před svou
smrtí v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi.
Na krajských a regionálních přehlídkách obdržel
ocenění za scénografii k inscenacím Honorace
z pastoušky (1976), Jakub Oberva (1978), Možná
je na střeše kůň (1983) a Pravdivý příběh Antonie
Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem (1996).
Kromě toho obdržel ocenění za scénografii a výtvarnou činnost v dramatickém kroužku Jaroslav
v Luži od Okresního kulturního střediska v Chrudimi (1984) a uznání za dlouholetou obětavou práci
pro amatérské divadlo na Východočeské přehlídce
venkovských divadelních souborů v Luži (1998).
Od druhé poloviny 90. let 20. století se zapojil
do přípravných prací k vydání dvousvazkového Místopisu českého amatérského divadla, pro
nějž zpracoval podklady o divadelních souborech v Luži a v okolních obcích na Chrudimsku.
2001 – vyšla jeho publikace 200 let ochotnického
divadla v Luži. Vydání této knížky se již nedočkal.
Čest jeho památce!
Zdroj:
www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osonost&id=73
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MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ INFORMUJE
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Městské policie Skuteč. Městská
policie Skuteč i přes realizaci opakovaných výběrových řízení nadále působí
na území katastrů pověřených obcí o rozloze cca 65 km2 v počtu 3 strážníků.
Personální podstav strážníků částečně ovlivňuje i plánování směn – z dob minulých, kdy ve Skutči provádělo výkon směn celkem 7 strážníků si občané měst
mohli zvykat na téměř nepřetržitý provoz, což v současnosti však nelze zajistit.
Ačkoliv se maximálně snažíme pokrýt co největší množství směn, pročež mimo
jiné stavíme i velmi rizikové jednočlenné hlídky, nelze se v tomto počtu strážníků vyhnout období, kdy se občan na městskou policii nedovolá. Snažíme se
operativně reagovat na bezpečnostní situaci a dle tohoto i plánovat směny, bohužel na úkor nutnosti dvoučlenných nočních směn však může docházet k absenci
hlídky během směn denních a naopak. V době, kdy se občané nedovolají na pohotovostní telefon městské policie, doporučujeme, aby kontaktovali Policii ČR
cestou tísňové linky 158. Policie ČR vykonává nepřetržitý provoz a ve většině
případů disponuje totožnou, ne-li větší, pravomocí. I přes zmíněný personální
podstav se nám však bez závažnějších problémů daří zajistit spolehlivé fungování a akceschopnost. Jediným řešením nastalé situace do budoucna je posílení
kolektivu MP o nového strážníka. O toto se pokoušíme již od počátku roku 2021,
do současné doby však nebyl vybrán vhodný uchazeč. Následující výběrové řízení na pozici strážníka bude vyhlášeno ke dni 1.10.2021, kdy uchazeči mohou
zasílat své přihlášky do 29.10.2021 – veškeré informace o výběrovém řízení
a potřebných náležitostech zájemci naleznou na oficiálních webových stránkách
www.mp.skutec.cz.

v dobrém technickém stavu pro potřeby akceschopnosti. V současné době je
prováděno intenzivní jednání s vedením města Skuteč o záměru pořízení nového
služebního vozidla. Při výběru nového vozidla budeme pohlížet především na
jeho praktičnost, prostornost a dobrou prostupnost terénem.

VÝJEZDY K ČASTÝM DOPRAVNÍM NEHODÁM
Během léta skutečští strážníci společně s dalšími složkami IZS velmi často vyjížděli k dopravním nehodám v obci Přibylov a mezi obcemi Lažany a Předhradí. Z těchto dopravních nehod, které mají takřka totožný scénář – mokrou
vozovku a nepřizpůsobení rychlosti – se postupem času stává tradice deštivých
dní. Strážníci u těchto nehod mimo jiné asistovali složkám IZS při poskytnutí
první pomoci a při vyproštění osob, dále se v součinnosti podíleli na leckdy
několikahodinovém usměrňování dopravy či na jejím odklonu.

Z činnosti Městské policie
Během léta 2021 skutečští strážníci řešili více než stovku oznámení a událostí.
Asi nejvíce oznámení se týkala špatného parkování a volného pobíhání zvířat.
Dále strážníci řešili přestupky proti majetku a proti občanskému soužití, dohlíželi na dodržování veřejného pořádku a převzali od občanů množství nálezů,
u kterých byl ve většině případů zjištěn jejich majitel.
Dále strážníci vyjížděli společně se složkami IZS k dopravním nehodám, poskytovali první pomoc – mimo jiné i za využití AED, řešili založení černých
skládek, prováděli šetření na základě dotazů jiných orgánů, vytěžovali a zpracovávali záznamy z kamerového systému na žádost Policie ČR v souvislosti
s konkrétním protiprávním jednáním na území města, reagovali na oznámení
o porušení vládních nařízení a mimořádných opatření týkajících se pandemie
COVID19 či realizovali pomoc při zvýšené povodňové aktivitě na území města
Luže a mimo katastr pověřených obcí na základě žádosti operačních středisek
sborů IZS.
Městská policie Skuteč se dále podílí na dohledu na BESIP, kdy mimo jiné
dochází k pravidelnému měření rychlosti. Počátkem nového školního roku se
strážníci „navrátí“ na přechody u základních škol, kde budou namátkově vykonávat dohled na bezpečnost při pohybu mládeže do školy. Říkám namátkově
z toho důvodu, že výkon dohledu na bezpečnost u přechodů nebude pravidlem
- je zásadně ovlivněn množstvím přechodů u škol na katastrech pověřených obcí
(min. 2 přechody u škol ve Skutči a 2 v Luži), personálním stavem (jednočlenná hlídka) a dalšími pracovními povinnostmi strážníků, jako je např. reakce na
oznámení občanů, kdy věc nesnese odkladu a dochází např. k ohrožení života,
zdraví a majetku.
Skutečští strážníci se snaží maximální část pracovní doby trávit „v terénu“, nicméně musí mimo jiné i plnit své povinnosti týkající se spisové služby.
Městská policie Skuteč disponuje množstvím technického vybavení, které
je nezbytné pro samotný výkon služby. Nutností je udržení daného vybavení

STRÁŽNÍK OBJASNIL PŮVODCE ČERNÉ SKLÁDKY
07.06.2021, ul. Žižkova v Luži
V ranních hodinách bylo oznámeno službu konajícímu strážníkovi zjištění výskytu černé skládky vedle kontejnerů v ul. Žižkova v Luži. Bez nadsázky – strážník provedl na místě parádní práci. Po provedeném šetření a vytěžení množství
osob byla zjištěna osoba pachatele, která se k činu pod tíhou důkazů doznala.
Nejen, že pachatel musel místo „vygruntovat“, navíc byla věc oznámena ke
správnímu orgánu k projednání, kde bude „odměněn dle zásluh“ pokutou.

ŘÍJEN 2021
ZE STRÁŽNÍKŮ SE STALI „LOVCI HADŮ“
12.06.2021, ul. Fimberk ve Skutči
Krátce po sedmé hodině večerní oznámil občan Skutče strážníkům, že ve své
garáži nalezl hada. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o cca 70 cm dlouhou užovku obojkovou a za využití speciálního vybavení provedla odchyt. Na
místě bylo dále zjištěno, že je užovka raněná v oblasti hlavy a z toho důvodu
byla strážníky převezena do záchranné stanice volně žijících živočichů Pasíčka
u Proseče, kde hadí slečna dostala náležitou péči a ošetření.
KOUPÁNÍ V KAŠNĚ SE MLADÍKŮM PRODRAŽÍ
12.06.2021, Palackého náměstí ve Skutči
Osvěžující nápad dostali tři muži během „horečky sobotní noci“. Na lehkém
osvěžení vodou z kašny by nebylo nic špatného, kdyby jeden z nich nedodal
saponát pro bublinkovou koupel, čímž došlo k znečištění vody a kdyby při
vodních radovánkách nedošlo k poškození vnitřního osvětlení kašny. Díky
kamerovým záznamům a dobré místní a osobní znalosti strážníků byl jeden
z „účastníků soutěže miss mokré tričko“ ustanoven a dále došlo k postoupení
přestupku příslušnému správnímu orgánu k projednání. Pro příště doporučujeme využít služeb skutečského koupaliště či bazénu, jelikož je zde více místa
pro plavání a vstupné se tak neprodraží.
NEOBVYKLÝ NÁLEZ
07.07.2021, ul. Školní ve Skutči
Neobvyklý nález byl oznámen na Městskou policii Skuteč krátce po šesté hodině odpolední. Za jedním z domů ve Školní ulici se přes noc záhadně objevila
zelená lavička na řetízku s kovovým kůlem. Žádné oznámení o krádeži lavičky
však nebylo evidováno a nikdo z dotazovaných osob si nedokázal vysvětlit,
jakým způsobem se zde ocitla. A tak hlídka spustila pátrání přesně naopak
než je obvyklé – odkud vlastně lavička zmizela?? Po krátké chvíli bylo jasno
a strážník následně přenesl lavičku na své původní místo – před bytový dům
v Havlíčkově ulici. Zda šlo o záměr krádeže anebo o pokus o vtip se nám
pravděpodobně zjistit nepodaří. Hlavní je, že je lavička zpět na svém místě.
VELKÁ VODA SE PROHNALA DĚTSKÝM TÁBOREM
09.07.2021, Dolany u Hluboké
Na žádost krajského operačního střediska (KOPIS) HZS se hlídka strážníků
společně s jednotkami SDH a HZS podílela na evakuaci dětského letního tábora, který byl zasažen velkou vodou. Po převozu dětí a jejich vedoucích do
sucha lužské sokolovny složky IZS pomohli i s dodáním matrací poskytnutých
Hamzovou léčebnou a dále pomohli při vykládce osobních věcí z tábora.
DEFIBRILÁTOR AED CORPULS POPRVÉ V AKCI
05.08.2021, Prosetín
Hlídka strážníků byla krátce po 18 hodině vyslána KOPIS do obce Prosetín
za účelem poskytnutí pomoci osobě v bezvědomí. Po příjezdu na místo se zde
již nacházela hlídka Policie ČR OOP Skuteč, která zahájila resuscitaci. Na
místo se dále dostavila jednotka SDH Skuteč. Všechny složky ve vzájemné
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součinnosti pokračovali v resuscitaci za užití AED defibrilátoru až do příjezdu
posádek Zdravotnické záchranné služby.
Skutečští strážníci disponují AED defibrilátorem od počátku roku 2021 a toto
bylo jeho první využití. Defibrilátor je nahlášen na operačních střediscích,
které pro potřeby poskytnutí bezodkladné pomoci v ohrožení života a zdraví mohou vyslat strážníky i mimo katastry pověřených obcí. Kromě Městské
policie Skuteč disponuje defibrilátorem i jednotka SDH Skuteč, SDH Luže
a dále je také součástí služebního vozidla Policie ČR. Pokud Vás zajímá, kde
jsou v našem okolí k dispozici defibrilátory, informace naleznete v užitečné
mobilní aplikaci Záchranka, kde se mimo to nachází i spousta užitečných rad
a návodů k poskytnutí první pomoci.

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 nedovoláte 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 a Instagram.
Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník
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MLADÍ HASIČI SDH LUŽE PODPORUJÍ
BOJOVNÍKY Z AVALONE
V loni při vzpomínkovém dni věnovaném Plk.
Josefu Koukalovi, pořádaném spolkem Rozběháme Luži, jsme se seznámili se spolkem AVALONE. Požádali jsme je o spolupráci, neboť jsme
již dlouho hledali nějaký program, který bychom
mohli podporovat a propagovat. Spolek AVALONE sdružuje a pomáhá dětem s popáleninami,
a navíc se věnuje preventivnímu programu, se kterým navštěvuje základní školy. Součástí tohoto programu je i předávání vlastních zkušeností dětí a hlavně vyprávění o tom, jak se život změní.
Kdo jiný by měl takové úžasné bojovníky podporovat, než právě dobrovolní hasiči a když se jedná
o děti, tak právě mladí hasiči. Naší prvotní myšlenkou bylo spolek propagovat na všech našich akcích,
informovat o něm všechny blízké základní školy
a jejich logo umístit na naše sborová trika.
Jenže, stejně jako mnoho dobrých myšlenek
a akcí i nás zabrzdila Corona a možná pro nás
i AVALONE, to bylo dobře. Za ten jeden jediný
rok nás spojilo přátelství. Zjistili jsme, že i bojovníci z AVALONU mají srdíčko otevřené každé
správné věci, pomáhají s náborem dobrovolníků do
registru dárců kostní dřeně, dětem bojujícím s rakovinou a dokážou uběhnout stovky kilometrů pro
válečné veterány.
Na svou činnost si vydělávají tiskem nádherného kalendáře, který každoročně nafotí se známými českými kapelami a zároveň v něm představí své bojovníky
a jejich příběhy. Zároveň tento kalendář zůstává na
každé škole, kterou navštíví, jako tiché memento, že
popáleniny u dětí je velmi závažná a naprosto zby-

tečná záležitost, která nezmění jeden život, ale život
širokého okolí.
My jsme se proto již v loňském roce zapojili
a pomohli na kalendář ,,vychodit, vyběhat, vyžehlit,, a jinými pohybovými aktivitami, společně s dalšími nadšenci, během tří dnů potřebnou
částku na jeho tisk. A tento rok samozřejmě opět
pomáháme a již nyní jsme začali oslovovat možné sponzory pór tisk kalendáře, nebo fungování
samotného spolku.
Snad proto, že děti podporují děti, nebo děti v našem
sdružení dobrovolných hasičů jsou samí srdcaři, se
nám dostalo nesmírné cti a byli jsme pozváni na akci

„Nebe nemá bariéry“, které pořádala 22. Základna
vrtulníkového letectva Náměšť nad oslavou, v sobotu
4. září 2021. Zde jsme se mohli setkat se všemi bojovníky AVALONE, držet jim palce při jejich letu ve
vojenském speciálu vzhůru ke slunci. A být součástí
jedné fotografie do jejich kalendáře společně s vojáky
VELITELSTVÍ TERITORIA v Táboře.
Kruh se uzavřel. Díky letci jsme se seznámili, díky
letcům jsme stvrdili své přátelství.
A pokud i vy chcete naše kamarády z AVALONE poznat, určitě si nenechte ujít
2. 10. 2021 akci spolku Rozběháme Luži na hradě
Košumberk, protože, my tam i s AVALONE budeme
a poběžíme. Pro dobrou věc VŽDY!!!
Vedoucí MH Luže
Žádost o hlasování
S naším společným cílem a podporou preventivního
programu AVALONE, jsme byli nominováni v Anketě Dobrovolní Hasiči Roku v oblasti prevence. Pokud nám chcete dát svůj hlas ve veřejném hlasování
navštivte web ADHR.cz a v oblasti východní Čechy
vyberte Luži
https://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/
A můžete zaslat i hlas pomocí SMS: na číslo
900 77 06 ve formě: HASICImezeraSVC4
Děkujeme za Váš hlas a podporu ve správné věci
SDH LUŽE
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MÓDNÍ
PŘEHLÍDKA
2. 10. 2021 ve 14:00
na hradě Košumberk
Módní salón Zdeňky
Zachariášové Vám představí
svoji kolekci. Jako jedna
z modelek se představí Klára
Vavrušková, Česká Miss Earth
2019 a Česko–Slovenská Miss
2019. Přehlídka proběhne
v rámci charitativního
FINÁLE AKCE Z.

Vstupné dobrovolné

13

14

WWW.LUZE.CZ

ŘÍJEN 2021

AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Svátek MAS – Leaderfest,
kulaté stoly pro školy, zemědělce, sociální začleňování a cestovní ruch
Velkou slávou je pro všechny místní akční skupiny
festival LEADERFEST 2020/2021, který se tentokrát uskutečnil ve Středočeském kraji – v Kutné Hoře.
Jedná se vlastně o přehlídku úspěchů metody LEADER
na českém venkově, neboť zde formou workshopů probíhá sdílení nejlepších zkušeností českých MAS (na
základě hodnocení řídicích orgánů) v tomto dotačním
období – a to v oblastech MAS BLÍŽE OBČANŮM,
LEADER V PODNIKÁNÍ, LEADER V PÉČI
O KRAJINU, LEADER V PÉČI O LIDI – zde jsme
prezentovali naše projekty v oblasti sociálního začleňování i my - LEADER VE VZDĚLÁVÁNÍ a CESTY
SPOLUPRÁCE. Vše bylo dále doplněno odbornými
semináři k přípravě nového období 2021+, bohatým
kulturním programem, exkurzemi po úspěšných projektech a samozřejmě trhem regionálních výrobků.
V září jsme v MAS úspěšně ukončili administraci
všech 9 Letních kempů (realizovaných na základě
výzvy MŠMT), připravujeme ve spolupráci s Pardubickým krajem seminář pro ředitele a pracovníky škol

a školských zařízení v našem území na téma vytváření
bezpečného prostředí ve školách a hned navážeme dalším kulatým stolem na téma podpory duševního zdraví
ve škole, což nám umožňuje spolupráce s projektem
Pro Zdraví Duše, o který je aktuálně v řadě krajů velký
zájem.
Ukončená je 12. výzva IROP, poslední milion Kč z období 2014-2020 byl určen pro školy a nyní probíhá proces hodnocení. Kancelář se intenzivně chystá na nové
období. Máme přehled o aktuálních záměrech žadatelů
a ladíme vše do programového rámce, ale stále chybí
to nejdůležitější – přesná alokace finančních prostředků. Na konečná čísla netrpělivě čekáme zatím ve všech
operačních programech.
Intenzivně myslíme také na zemědělce, a to nejen tipy
v oblasti lokální produkce, ale snažíme se o dobrou informovanost i formou setkání na aktuální témata-nyní
ve spolupráci s Institutem environmentálních výzkumů
a aplikací mohli diskutovat nad regionální strategií
adaptačních opatření (ReSAO), která mají v oblasti
povodí Novohradky a navazujícího území zmírnit dopady negativních jevů, jako jsou povodně nebo sucho,
s ohledem na trvale udržitelné hospodaření v krajině.

V rámci tzv. přechodného období v Programu rozvoje
venkova jako atraktivní vidíme hlavně podporu
spolkové činnosti, ať už se jedná o hasičské sbory,
tělovýchovné jednoty, kulturní či jiné oblasti činnosti,
ale velký zájem je i o veřejná prostranství či vybavení pro hasiče. Pokračuje administrace žádosti o změnu (rozšíření o občanskou vybavenost) a příprava
6. výzvy PRV.
A sérii kulatých stolů doplňují jednání s poskytovateli
sociálních služeb, zástupci obcí, Pardubického kraje
a MAS v rámci koncepce sociálního začleňování, nyní
s důrazem především na Luži, a dále diskuze o nejbližších prioritách v cestovním ruchu společně se zástupci
informačních center, obcí i MAS. O všech výsledcích vás budeme informovat na našich webech zde:
https://www.masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/
a také facebooku https://www.facebook.com/masskch.

TIP NA VÝLET PRO DĚTI
V minulém roce nám pandemie neumožnila
střediskový skautský výlet uskutečnit. Proto jsme
po roční pauze s radostí obnovili přerušenou tradici
a v sobotu 4. září jsme na výlet vyjeli. Sešlo se nás
včetně milého pana řidiče přesně padesát.
Dopoledne nás čekala prohlídka krásného zámku
v Hrádku u Nechanic a po ní krátký přejezd do
Hradeckých lesů k Síťovému parku Na větvi.
Necelý kilometr dlouhou Stezkou siluet jsme došli
na rozsáhlou louku uprostřed lesa s Rytířským
hradištěm, na kterém si mohly děti dosyta pohrát
nejen na rytíře, ale vyzkoušet si i svoji obratnost

v různých disciplínách. Protože počasí na výlet
jsme si nemohli přát lepší, usadili jsme se před
hradištěm v trávě a poobědvali z vlastních zásob.
Potom nás čekala dvoukilometrová procházka
lesem kolem rybníka plného kaprů a po ní dětmi
vytoužené obří trampolíny a 3D bludiště umístěné
v Síťovém parku v borovicovém lese. Tady
jsme děti na dvě hodiny vypustili do houpavého
dobrodružství končícího tobogánem a přemýšleli,
jak je odtud dostaneme k odjezdu, protože je
skákání na trampolínách a prolézání bludištěm
naprosto pohltilo a nadchlo. I někteří dospělí

se nechali zlákat a na trampolínách s dětmi
doslova skotačili.
V dnešní době často slyšíme o klesající pohyblivosti
dětí. Díky Síťovému parku jsme mohli na výletu
vidět děti pohybem šťastně zadýchané a zpocené.
Cestou domů proto většina nejmenších usnula.
Okruh od trampolín k hradišti a zpět je cesta
vhodná i pro kočárky, proto tento výlet můžeme
doporučit rodinám i s malými dětmi.
Za skautské středisko Tangram
Alena Krejsová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
Nový školní rok jsme v září v naší škole
zahájili hned dvakrát. Nejprve ve středu
1. září na prvním stupni, kdy jsme přivítali
nové žáčky ve dvou prvních třídách a také nově
i předškoláky v přípravné třídě. Během prvního
týdne se všichni žáci prvního stupně otestovali
PCR metodou a již se mohli věnovat výuce
a společným aktivitám. Další začátek školního
roku proběhl v pondělí 13. září na druhém
stupni, kde probíhala v prázdninových měsících
rekonstrukce výukových prostor a sociálního
zařízení. Také zde jsme zahájili PCR testováním
a hned druhý den jsme se pustili do učení, tak
abychom dohnali zameškané dny. I když se ještě
několik týdnů budeme potýkat s omezeními, které
nám probíhající rekonstrukce přinese, věříme,
že nová podoba výukových prostor, kabinetů,
sborovny, ředitelny a sociálního zařízení za tyto
menší komplikace bude stát.
Určitě bych chtěl poděkovat všem rodičům
zejména na druhém stupni za trpělivost
a všem kolegům a zaměstnancům školy za jejich
nadstandardní práci, díky které zvládáme tyto
velké organizační a materiální změny a naše škola
se stává příjemnější a modernější a nabízíme stále
více služeb pro děti a jejich rodiče.
V novém školním roce máme funkční školní klub
pro žáky zejména 4. a 5. tříd, kteří z kapacitních
důvodů nemohou navštěvovat školní družinu.
Budeme využívat novou školní zahradu, kterou
jsme na konci září slavnostně otevřeli dětským
soutěžním odpolednem se školní družinou
a ukázali všem zájemcům z řad veřejnosti.
Fotografie z této akce, stejně jako další momentky
z naší školy najdete na našich webových
stránkách. Dále se rozběhla přípravná třída pod

vedením paní učitelky Jaroslavy Bašusové.
V rámci revize ŠVP jsme také zahájili výuku
Informatiky v širší hodinové dotaci a snažíme se
o větší míru naplnění digitálních kompetencí
napříč všemi předměty.
Již od začátku školního roku se konaly akce, které
mají za úkol zpestřit žákům výuku a trochu jiným
způsobem jim zprostředkovat nové vědomosti.
Po poutavě a vtipně komentované ukázce dravců
a sov bude jistě každý žák vědět, že kromě vrabce
máme i mnohé dravce (-: Bylo nám předvedeno
asi 40 dravců a sov včetně letových ukázek.
Nejpozornější žáci byli odměněni dárečkem
a možností přistání dravce na své paži. Děkujeme
společnosti Seiferos z Lednice, že se starají,
bohužel, o dnes už ohrožené druhy ptáků.
Doufáme, že se s nimi zas někdy setkáme.
Žáci ze 4. A a 5. A se zúčastnili aktivity
Stolpersteiny – „Kameny zmizelých“. Nejednou
jste (nejen) na půdě školy slyšeli, že chybami
se člověk učí. Jinak tomu není ani ve vztahu
k historii. Příkladem je holocaust, deportace
Židů, kteří v nemalé míře pobývali i v našem
městečku. Žákům jsme touto akcí přiblížili těžký
úděl obyvatel židovského původu, kteří byli
deportováni do koncentračního tábora Terezína
a následně do Osvětimi. Prošli jsme místa v Luži,
kde jsou již položeny pamětní kameny a očistili je.
Položením kamínků jsme se symbolicky poklonili
jejich památce. Skupinkám žáků byly během cesty
pokládány otázky, k tomu, co si zapamatovaly
z povídání, své odpovědi zaznamenávali do
pracovních listů. Na závěr je čekala sladká
odměna – symbolicky – čokoládová kostička (-:
Jak lépe jsme mohli naplnit hodinu pracovních
činností, vlastivědy a českého jazyka? Zvláště

děkujeme paní učitelce Janě Kozlové, která si pro
nás tento smysluplný program připravila!
Samozřejmě naší hlavní náplní je stále výuka, po
online výuce je stále co opakovat a procvičovat.
Naší snahou je také věnovat se žákům, které
distanční výuka nejvíce poznamenala. Možnost
doplnit si chybějící znalosti mají během doučování.
Věříme, že letošní školní rok zvládneme bez
distanční výuky a plně ve školním prostředí. Všem
žákům, Vám rodičům i nám učitelům přejeme
klidný školní rok!
Mgr. Lenka Psotová, Mgr. Vít Hospodka ředitel
Základní školy Luže
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Sázení
v Radimi
Přijďte si zasadit svůj
strom do Radimi podél
cesty od Jardy Tlustého
do třešňovky ve středu
17.11.2021 od 10:00
Pamětní ceduli lze objednat mailem:
lepsiradim@email.cz (do půlky října)
Dobrovolný příspěvek na účet:
1141632399/0800 , V S : 3745
nebo na pokladně MěÚ
(doporučená cena 400-500 Kč)

ŘÍJEN 2021
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PODZIM V JANOVIČKÁCH
Ani žloutnoucí listí letos neukončí setkávání v Janovičkách. Druhou říjnovou
neděli mohou zájemci vyrazit do kostela Zvěstování Panně Marii na odpolední
koncert, první neděli po “Dušičkách” tu bude tradiční Posvícenská mše svatá.

době éterických básní, vyjadřující prolínání lidské a přírodní duše, rytmických
obřadních slovanských písní, či prostých a někdy i vtipných hudebních improvizací,” přiblížila zpěvačka Nami Maria Lada.

Slovanská Svantreya opěvuje přírodu
Výrazné osobnosti, tradiční i velmi netradiční nástroje, slovanstvím ovlivněná,
zasněná, rytmická, prostá i vtipná hudba. Tak by se dala ve zkratce popsat kapela
Svantreya. Opravdu jedinečný zážitek z jejího vystoupení si dopřejí příchozí
v neděli 10. října v 15 hodin.

Jádro kapely tvoří zpěvačka a šperkařka Karaien (Klára Zikmundová), se svým
andělským bluesovým hlasem a flétnami, výrobce hudebních nástrojů Ondřej
Janoušek, jenž rozeznívá kytaru, sundrum, didgeridoo i perkuse a jiná zvučítka, multižánrová zpěvačka, lektorka, výtvarnice a kněžka Nami Maria Lada,
a také kuchař, poutník a spisovatel Roman Žižlavský na perkuse. “Často a rádi
však mezi sebe přijmeme i jiné hudebníky, jelikož milujeme improvizaci, tvorbu
v přítomnosti,” doplnila zpěvačka.

“Naše hudba je autorským milostným vyznáním přírodnímu světu. Ať už v po-

Svantreya je fúzí dvou kapel zaměřených na slovanskou hudbu – Antareya
a Svarga.
Tradiční Posvícenská mše svatá
Na první neděli po Památce zesnulých připadá v Janovičkách Poutní mše svatá.
Letos vychází na 7. listopadu a začíná ve 14 hodin. Sloužit bude skutečský
děkan Jan Linhart.
Přejeme Vám, aby pro Vás zážitky v Janovičkách byly inspirací a příjemným
osvěžením.
Spolek Janovičky
janovickyspolek@gmail.com
www.facebook.com/janovicky, www.janovicky.cz

Město Luže a Spolek Janovičky Vás srdečně zve
na

BENEFIČNÍ ADVENTNÍ

K

NCERT

V SOBOTU 18. 12. 2021 OD 15:00
v kostele Zvěstování Panně Marii v Janovičkách

O KRÁSNOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU SE POSTARÁ
LANŠKROUNSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
Celý výtěžek ze vstupného bude poukázán na transparentní účet dvanáctiletého
Adámka Vyčítala, který je již čtyři roky ve vigilním kómatu, jako následek masivního
krvácení po operaci krčních mandlí. Příběh rodiny Adámka si můžete přečíst a
alespoň trochu si přiblížit, jak bolestivý a náročný život musí tato rodina dnes a
denně prožívat, na www.proadamka.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!
Vstupné je zcela dobrovolné, doporučený příspěvek pro Adámka
je 200 Kč za osobu
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Otevření nového kosmetického

Salonu Simona
OTEVŘENÍ V LISTOPADU
Nabízím tyto služby:

Kosmetika

Masáže

Péče o řasy

Sestavím Vám kosmetické ošetrění na míru vhodným výběrem
kosmetiky dle typu pleti. Poskytnu odbornou konzultaci o péči
o pleť. Po celou dobu Vaší návštěvy v Saloně Simona Vám
bude věnována maximální péče s důrazem na Vaši fyzickou i
duševní pohodu.

Více informací
Žižkova 114, Luže

774 729 979

@salonsimonauhlirova

PRODEJNA
LUŽE NÁMĚSTÍ
V naší prodejně na náměstí
nabízíme nově zboží
značky HECHT.

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

Nabízím dlouhodobý pronájem bytu po částečné rekontrukci,
3+1, 2.poschodí, Luže, ulice Družstevní.
Více informací na tel. č. 606 554 820

V prodeji lze koupit např.:
• Sekačky
• Křovinořezy
• Motorové pily
• Vrtačky
• Ostatní zboží v katalogu
lze objednat
Na první nákup výrobků
Značky Hecht je poskytnuta
sleva 5 %.

Hledá zaměstnance na pozici PRODAVAČ/KA – SKLADNÍK/ICE
Kde: prodejna vodoinstalatérství a železářství (náměstí Plk. Koukala 143, Luže)
Od: podzim 2021 – po dohodě říjen/listopad
Požadujeme: - trestní bezúhonnost
- slušné a příjemné vystupování
- spolehlivost a zodpovědnost
- znalost práce na PC podmínkou (word, excel, internet)
- praxe v oboru a znalost sortimentu výhodou
Co nabízíme: - jednosměnný provoz
- práce v přátelském kolektivu
- pestrá pracovní náplň
- zajímavé finanční ohodnocení, nástupní plat 20 000Kč
- práce pouze v Luži na prodejně bez zbytečného cestování
- benefit stravování (bezplatných obědů)
Kontaktní osoba: Aneta Kerhartová, tel: 739 632 353
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ZPRÁVY Z BĚLÉ

TENIS
Jubilejní 25. ročník memoriálu Karla Bláhy v tenisové čtyřhře se odehrál ve
sportovním areálu, v sobotu 21. srpna. Za slunečného počasí vstoupilo do turnaje
14 dvojic ze širokého okolí. Dvojice byly rozlosovány do tří skupin. Osm nejlepších postoupilo do play - off, zbylých šest do play - out.
PLAY - OUT
Drahoš / Zajíček - Novotný / Pečenka		

3:6

Tůma J. / Herynek J. - Černý / Procházka

1:6

Haman / Elich - Novotný / Pečenka		

1:6

Horník / Kratochvíl - Černý / Procházka

3:6

Novotný / Pečenka - Černý / Procházka

6:4

PLAY - OFF
Tůma Jo. / Herynek J.st. - Hladík / Herynek A.

5:7

Haman / Hoffman / Zelinka / Bezdíček		

6:7

Zelenka / Marek - Dostál J. / Dostál M.		

3:6

Chalupník / Štantejský - Paulus J. / Paulus T,

6:3

Hladík / Herynek A. - Zelinka / Bezdíček

2:6

Dostál J. / Dostál M. - Chalupník / Štantejský

6:3

o třetí místo :
Hladík / Herynek A. - Chalupník / Štantejský
FINÁLE
Zelinka / Bezdíček - Dostál J. / Dostál M.

ŘÍJEN 2021

Skutečská dvojice Zelinka / Bezdíček zvítězila v memoriálu již počtvrté!!! Zelinka přidal ještě jedno vítězství s Alešem Sperátem, čímž je nejúspěšnějším hráčem tohoto turnaje. V turnaji se odehrálo 39 zápasů a v nich 353 gamů.
Konečné pořadí v memoriálu
1. Zelinka Robert / Bezdíček Bohumil

Skuteč

2. Dostál Jan / Dostál Matěj		

Řepníky

3. Hladík Tomáš / Herynek Adam

Luže / Hrochův Týnec

4. Chalupník Josef / Štantejský Ondřej

Skuteč / Chrast

5. Haman Martin / Hoffman Jiří

Skuteč / Bělá

6. Zelenka Adolf / Marek Jiří

Proseč

7. Tůma Josef / Herynek Jiří st.

Luže / Bělá

8. Paulus Jiří / Paulus Tomáš

Skuteč

9. Novotný Marcel / Pečenka Dušan

Skuteč

10. Černý Martin / Procházka Martin Vrbatův Kostelec / Černilov u HK
11. Haman Lukáš / Elich Lukáš

Skuteč / Slatiňany (nejmladší dvojice)

12. Kratochvíl Jiří / Horník Lukáš

Skuteč / Luže

13. Drahoš Dominik / Zajíček Filip

Skuteč

14. Herynek Jiří / Tůma Jan		

Vysoké Mýto / Brno

Na vítěze čekali tradiční poháry, šampaňské a všichni hráči brali drobnou cenu
za své umístění. Bonusem pro všechny pak byla pamětní medaile na 25. ročník.
6:3

6:4

Na sobotu 18. září připravuji 2. ročník "Poslední smeče za Jirku Kremličku".
Turnaj se bude opět hrát formou DAVIS CUPU, kdy se mezi sebou utkají čtyři
družstva. Výsledky z tohoto turnaje Vám přineseme v příštím čísle zpravodaje.
JSy

Z HAMZOVY LÉČEBNY
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TISKOVÉ ZPRÁVY
„Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí“. (Miroslav Horníček)

11. Cirkus Paciento odstartoval v Hamzově léčebně druhou
desítku!
  
„Zdravotní klauni navštívili již po jedenácté dětské
pacienty Hamzovy léčebny a v průběhu celého týdne je v Cirkusu Paciento učili novým dovednostem
z oblasti kouzlení, žonglování a dalších cirkusových
kousků“, říká Klára Palečková, manažerka klaunského týmu a dodává: „pětidenní příprava vyvrcholila
v pátek 10. září slavnostním závěrečným vystoupením.“ Čtveřice klaunů, která se dětem každý den
věnovala, připravila pro děti nevšední zážitky pirátských dobrodružství, a tak mohly děti v průběhu závěrečného vystoupení představit publiku nově získané cirkusové dovednosti zakomponované do příběhu
pirátské lodi. „Cirkus Paciento nejen baví, ale i neustálým zdokonalováním profesionálního umu klaunů
přirozeně působí na spontánní zapojení dětí do děje,
pomáhá jim objevit jejich nové dovednosti, tolerantně
zapojuje všechny děti bez rozdílu vzhledem k jejich
zdravotním možnostem. Smích, dobrá nálada a přirozený respekt zdravotního stavu přirozeně prospívají
našemu zdraví a podporují chuť do života,“ doplňuje
slova klaunů MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel
Hamzovy léčebny.
Zdravotní klauni pacienty odreagují od strachu,
napětí a úzkosti. Členové týmu zdravotních klaunů jsou zpravidla profesionálové s dramatickým
vzděláním (DAMU, JAMU, FAMU). Je ale mnoho
klaunů s přirozeným nadáním bez odborného vzdělání. Důležitým předpokladem je komediální talent,
hudební nadání, schopnost improvizace, ale také

velká schopnost empatie, trpělivosti a samozřejmě vztah k dětem. Každý Zdravotní klaun má své
vlastní originální jméno a kostým. Přesto se zcela
liší od běžných cirkusových klaunů. Zdravotního
klauna nedělají křiklavé, pompézní vnější atributy
a výrazný make-up. Naopak empatie, hravost a citlivost k vlastním “nedostatkům” a “chybám” jsou
tím, co dělá z klauna - Zdravotního klauna. Vždyť
hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní

klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů
a tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu.
„Cirkus Paciento je hojivou náplastí. Příběh radosti,
smíchu a humoru vypráví zdravotní klauni již dvacet
let. Na začátku příběhu stojí Gary Edwards, Američan, který má duši a srdce klauna a taky nos na lidi,
kteří mají stejný pohled na svět jako on. Na přelo-

mu nového tisíciletí dal v Praze dohromady skupinu
prvních osmi klaunů. Společně začali nosit radost
tam, kde jí obvykle moc nebývá. Ale kde je jí nejvíc potřeba. Do nemocnic, domovů pro seniory, za
těžce nemocnými dětmi. Příběh Zdravotních klaunů
začal pěkně košatět. Díky podpoře za nemocnými
dětmi a opuštěnými seniory dnes chodí už 86 klaunů

a ročně jim přinesou radost více než čtyřtisíckrát.
Od první Garyho zdravotní klauniády jsme rozdali
skoro 3 miliony hodin smíchu! Za dvacet let jsme se
proměnili, hodně jsme se naučili, naše červené nosy
se dostávají na stále nová místa a vymýšlíme stále
nové programy - ale to podstatné se nemění. Humor
a smích je podle nás ta nejsilnější zbraň proti smutku. A my se jí neváháme použít!“ shodují se Lukáš
Houdek a Petr Jarčevský, programový umělecký ředitel organizace Zdravotní klaun.
Tak na naše další společné, smíchu plné roky!

Do Hamzova arboreta bude jako
pocta našim paralympionikům
- medailistům vysazen symbol
paralympiády v Tokiu 2021 – tokijská třešeň

  

XVI. letní paralympijské se uskutečnily
24. srpna–5. září 2021 hry v Tokiu a staly
se vrcholnou soutěží pro špičkové sportovce
s různými zdravotními postiženími. Hned čtyři
své zástupce v tomto prestižním závodu měla
také TJ Léčebna Košumberk, podporující
pacienty Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku.
9. září přijal medailisty z Tokia předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Poděkování
a vyjádření úcty se dostalo našim para sportovcům,
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kteří ještě nedávno reprezentovali české národní
barvy na Letních paralympijských hrách v Tokiu.
Stalo se tak při jejich přijetí na půdě dolní komory Parlamentu, kde úspěšným medailistům a dalším vybraným členům výpravy osobně gratuloval
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Radek Vondráček. Hlavními aktéry slavnostního
přijetí byla sedmička držitelů cenných kovů
z tokijské paralympiády – Adam Peška, Aleš Kisý,
Šárka Musilová, Anna Luxová, Arnošt Petráček, Jiří
Suchánek a Petr Svatoš. David Drahonínský, zlatý
lukostřelec, byl omluven. Poděkování za přijetí ve
Sněmovně se postupně ujali výkonná předsedkyně
Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová a Lenka Kovářová, ředitelka Vysokoškolského
sportovní centra MŠMT České republiky. Za sportovce pronesla několik děkovných vět Šárka Musilová, držitelka dvou stříbrných medailí z Tokia.
Medailistům gratuloval písemně také ředitel Hamzovy léčebny, MUDr. Václav Volejník,
CSc slovy: „My jsme oslavovali v celé léčebně.
Hlavním úkolem léčebny je vracet lidi do života. Myslím, že nemůžeme mít lepší důkaz, že
když je vůle u člověka, zdravotní hendikep není
podstatný. Velmi gratulujeme vítězným sportovcům na paraolympiádě a jsme rádi, že naše
Hamzova léčebna byla tak trochu též u toho.
Potom člověk má pocit, že se mu všechna práce v HL trošinku vrací, i když přirozeně, vítězi
jste především Vy sami,“ a dodává: „tak se držte
a jistě uděláte nějakou besedu v HL“.
První soutěž, z níž později vznikly dnešní Paralympijské hry, zorganizoval neurolog Ludwig Guttmann
roku 1948 v Anglii. V rehabilitačním zařízení anglického města Stoke Mandeville zorganizoval závody pro veterány z 2. světové války se zraněním
páteře. Popularita her a účast mnoha zemí přiměla
L. Guttmanna k založení mezinárodní sportovní
organizace pro vozíčkáře /r. 1957/. Chtěl dále vytvořit systém soutěží pro tělesně postižené, které by
se podobaly olympijským hrám. Jeho myšlenka se
poprvé uskutečnila v r. 1960, necelé dva měsíce po
skončení OH v Římě. Historicky se tedy uskutečnily
I. Paralympijské hry. Od té doby byl dr. Guttmann
hlavním iniciátorem všech dalších paralympiád až
do své smrti (1980), tedy včetně první zimní konané
v roce 1976 ve švédském Örnsköldsviku.
První ročníky paralympiád byly určeny výhradně
pro sportovce s těžkým postižením páteře – tedy
paraplegiky. V průběhu let se připojovaly další
skupiny tělesně postižených: spastici – postižení
mozkovou obrnou, zrakově postižení, postižení svalovou dystrofií a řada dalších. Účast různých skupin postižení s sebou přinesla změny ve zdravotní
klasifikaci, zvýšení počtu sportovních disciplin
a počtu sportovců.

Z HAMZOVY LÉČEBNY
Oficiální maskot paralympijských her: Paralympijský maskot pro Tokio 2020 se jmenuje
Someity (vyslovuje se soh-may-tee) – maskot je pojmenován
po velmi oblíbené japonské
sakuře someiyoshino (Slivoň jezojská) a výslovností se podobá anglickému „so
mighty“, tedy „tak mocný“. Reprezentuje paralympijské sportovce, kteří překonali překážky
a předefinovali hranice toho, co je možné. Someity má po obou stranách obličeje dotykové senzory,
jimiž může telepaticky přijímat a vysílat zprávy
a projevuje se enormní psychickou a fyzickou silou. Díky svému vzorovanému plášti může létat. Someity je většinou tichý, ale
když je potřeba, tak dokáže vykazovat velkou sílu. Oplývá důstojnou vnitřní silou
a miluje přírodu, díky své síle může mluvit
s kameny a větrem. Svým pohledem také může
pohybovat s věcmi.
Tokijská třešeň – Prunus yedoensis. Svou domovinu má v Japonsku, kde vznikla hybridním křížením
Prunus subbhirtella x Prunus speciosa. Pyšní se
nejen nádhernými květy, ale především fascinující
skladbou větví. Větve jsou obloukovitě skloněné
dolů a vytvářejí do široka otevřený deštníkovitý habitus. Rostlina tak působí velmi elegantně
i během zimních měsíců, kdy je zasypána sněhem.
Brzy na jaře, ještě před rašením listů, se objevují
čistě bílé, jednoduché květy. Tento druh je charakteristický hojným kvetením. Tmavě zelené, eliptické listy dosahují až 10 cm délky. S příchodem podzimu přebírají hlavní slovo barvy žlutá, oranžová
a karmínová. V dospělosti vytváří rozložitý strom do
8 – 10 metrů výšky.

kontaktní údaje:
Jana Zavřelová, DiS.
správce archívů a metodik parku
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
tel. 469 648 115, 733 533 017
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz
Další informace najdete na
www.hamzova-lecebna.cz
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INFO Z RADNICE

REFLEXNÍ
PRVKY
U výjezdu z Luže a z Bělé nyní máte volně
k dispozici reflexní prvky k nalepení na oděv ke
zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů na silnici.
Tubusy byly pro město Luže zdarma z projektu
SMS ČR z. s.

FOTOGALERIE
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Slavnostní položení Stolpersteinů – Kamenů zmizelých
V neděli 12. 9. 2021 odpoledne proběhlo v Luži již druhé Slavnostní položení Stolpersteinů – Kamenů zmizelých.
Pietní akce proběhla velmi důstojně za podpory opravdu velkého počtu účastníků. Na tomto místě bych chtěla poděkovat především našim místním občanům, kteří přišli
projevit úctu obětím holocaustu - našim předkům a sousedům. Jejich utrpení bylo nepopsatelné a jejich oběti byly zcela zbytečné. Zlo a nenávist tvoří jenom bolest
a dějiny, které jsou tak strašné, že se nikdy nesmí zapomenout. Děkuji Vám všem za podporu a projevy úcty!
			
Veronika Pešinová
Stolpersteiny rodiny Červinkovy

Jan Roubínek

Michael Schwarz a Alžběta Langová

Petr Papoušek

prof. Jan Pirk a Alžběta Langová

Trio Makabara

Stolpersteiny rodiny Schwarzovy a Aschermannovy

J. E. Anna Azari - Izraelská velvyslankyně
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Slavnostní položení Stolpersteinů – Kamenů zmizelých

Richard Husch a Karol Sidon

Daniel Vaněk

Stolpersteiny rodiny Polákovy

Slavnosti města Luže 4. 9. 2021

Bolaso

AC/CZ

Skupina Gri- Gri

Dámy na koních

Kaťáčci

Ready Kirken
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