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CO SE ODEHRÁLO V ROCE 2020
(VE SPOLUPRÁCI SE ZASTUPITELI MĚSTA LUŽE, S OSADNÍMI VÝBORY MÍSTNÍCH ČÁSTÍ, S VÝBOREM
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SE SPOUSTOU PRACOVITÝCH OBČANŮ):
•
•

•

•

•
•

•

Byly vytvořeny dvě parkovací plochy
u kostela v Janovičkách
Zavzpomínali jsme na plk. J. Koukala při
příležitosti jeho 40. výročí úmrtí a také 80
let ode dne jeho sestřelení
Uctili jsme památku prof. MUDr. Františka Hamzy při příležitosti 90. výročí jeho
úmrtí
Oslavili jsme 330. výročí úmrtí Marie
Maxmiliány Evy Terezie říšské hraběnky
ze Žďáru
Provedli se přípravné práce na projekci
revitalizace rybníka v Brdě
Začal provoz nového sběrného dvora,
včetně nutných úprav, které provoz vyžaduje
Proběhl workshop studentů FUA Liberec

•
•

•

•
•

•

se zaměřením na revitalizaci schodů z náměstí a prostranství v Jeronýmově ulici
Lužskou synagogu navštívil izraelský velvyslanec JE Daniel Meron
Připravil se projekt zhotovení Přírodní zahrady ZŠ Luže na bývalých „pozemcích“,
který bude realizován do května 2021
Byly zakoupeny zásahové obleky pro jednotky hasičů Luže, Bělé, Radimi, Dolů
a Srbců
Byl zakoupen pomocník na čištění ulic
„Otík“
Byl zrealizován projekt nové počítačové
učebny na II. stupni ZŠ, včetně bezbariérového WC a sprchy a na schodiště byla
nainstalována bezbariérová plošina
Připravil se projekt na další rekonstrukce

2020

•
•

•

•
•

učeben a zázemí na II. stupni ZŠ Luže
s předpokládaným rozpočtem necelých
6 mil. Kč
Proběhla architektonická soutěž na „Řešení návrší kostela na Chlumku“
Byla pořízena nová cisternová automobilová stříkačka pro výjezdovou jednotku
hasičů v Luži
Podařilo se přesvědčit SÚS Pardubického
kraje k rekonstrukci opěrných zdí u Anenského potoka a kompletní rekonstrukci
průtahu Radimí, akce bude pokračovat
v roce 2021
Zajistila se distribuce ochranných roušek
seniorům až do domu 1. vlně covid-19
Zakoupilo se spousta litrů dezinfekce,
včetně dezinfekce, kterou hasiči dezinfi-
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kovali veřejné prostory
Proběhlo několik oprav na místních komunikacích
Vyčistili se příkopy v Brdě
Byla zhotovena zpevněná příjezdová cesta k novému sběrnému dvoru
Bezbariérová lávka na hrad Košumberk
byla doplněna o edukační herní prvky pro
děti i dospělé
Připravil se projekt dětského hřiště na
Dobrkově
Připravil se projekt rekonstrukce místních komunikací v Srbcích
Proběhlo vydláždění prostoru před místní
klubovnou v Srbcích
Byly znovu opraveny lavičky na „cestičce lásky“ za Paletínem
Byl zakoupen radar na měření rychlosti
v obci Srbce
Byl zakoupen přístroj na mechanickou
likvidaci plevele v dlažbách
Proběhly dvě etapy rekonstrukce ochozu
na hradě Košumberk (z důvodu napadení
dřeva trámovkou)
V Radimi a v Brdě byl vysazen „vánoční“ stříbrný smrk
Začal projekt Revitalizace sídelní zeleně
ve městě Luži (v roce 2020 kácení, ošetření a výsadba stromů) – projekt bude
probíhat 3 roky
Krásné místo „U křížku“ (Na Příčkách)
a u pamětního kamene „30 let svobody“
bylo doplněno o lavičku a odpadkový koš
Byly vyměněny vchodové dveře na budově zdravotního střediska a MŠ (Duhová třída)
Proběhla rekonstrukce vodovodu a kanalizace, včetně nového povrchu ze zámkové dlažby v ulici Dukelská
Proběhlo covidem nenarušené Košumberské léto s bohatým kulturním programem zakončené úspěšnými Městskými
slavnostmi na hradě Košumberku
Uskutečnila se tradiční „Noc kostelů“ –
opět se otevřely dveře všech sakrálních
staveb na území Luže a okolí
Luže, Radim, Bělá a Doly čelili 4x nebezpečí povodní
Byly slavnostně položeny první Stolpersteiny (Kameny zmizelých) v Luži pokračovat se bude i v dalších letech
Proběhly oslavy 145. výročí založení
SDH Luže
Proběhlo restaurování sochy sv. Floriána
u pošty
Byl schválen projekt na zakoupení kompostérů pro občany a štěpkovače pro
technické služby města Luže
Proběhla tradiční akce „Ukliďme Luži
a okolí“
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Proběhla výsadba 209 stromů
Byla zakoupena speciální sekačka na fotbalový trávník na sportovní areál města
Luže
Plk. J. Koukalovi byl udělen Řád bílého
lva in memoriam
Byla zhotovena nová dlažba před kostelem sv. Bartoloměje
Proběhla 2. etapa výměny oken na budově pošty
Proběhla výměna oken a vchodových
dveří na KD Doly
Bylo zhotoveno turistické odpočívadlo
v Srbcích
Byly zakoupeny nové lavičky do obcí
Voletice a Brdo
Byla zrekonstruována obecní studna
s pitnou vodou v Brdě
Byla splněna přání ze „Stromu splněných
přání“ seniorům z Domu s pečovatelskou
službou a z Domu klidného stáří Glossus
Byl zakoupen nový sypač pro zimní
údržbu
Připravil se projekt „Dešťovka“
Byla schválena dotace na rekonstrukci
kotelny na I. stupni ZŠ Luže, která se
bude realizovat v létě 2021
Připravil se projekt rekonstrukce vodní
nádrže na Dobrkově, včetně podání žádosti o dotaci
Podala se žádost o dotaci z Programu
záchrany architektonického dědictví na
rekonstrukce havarijních stavů na hradě
Košumberk
Začal se vypracovávat projekt výstavby
vodovodu v místních částech Doly, Brdo
a Rabouň, včetně zpracování studie odkanalizování těchto obcí
Začal se zpracovávat projekt obnovy veřejného osvětlení v Bělé
Zpracoval se projekt doplnění veřejného
osvětlení uličky od sportovního areálu na
autobusové nádraží, realizace proběhne
do května 2021
Byly částečně zrušeny skladovací prostory města Luže za hřbitovem
Byla přislíbena finanční pomoc při rekonstrukci střechy kostela sv. Jiří ve Voleticích
Začal se zpracovávat projekt revitalizace
rybníka v Brdě
U rybníka v Brdě bylo vybudováno posezení (příp. turistické odpočívadlo)
Byla zrekonstruovaná dlažba u vchodů
do tříd MŠ Luže
Byla zřízena redakční rada ke tvorbě
Lužského zpravodaje
Kvůli covidu byla zrušena spousta skvělých akcí (plesy, výstavy, divadla, Muzejní noc, jarmarky, dětské dny, atd.)

LEDEN 2021

OKÉNKO
Z ÚŘADU
I v dalším roce, stejně jako v minulém, Vám
budeme v Okénku z úřadu představovat
zaměstnance města. Tento měsíc bychom
Vás rádi seznámili s paní Ing. Miroslavou
Břeňovou, která již více jak rok pracuje na
MÚ na pozici účetní. Do Luže dojíždí z nedaleké Hluboké u Skutče. Stará se o kompletní zpracování účetních agend, kontroluje
správnost účetních dokladů, zpracovává přijaté a vydané faktury, bankovní a pokladní
doklady, výkazy daní, mzdy, účetní uzávěrku a mnoho dalších operací.

MALÁ SOUTĚŽ
PRO DĚTI
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili
malou soutěž pro celou rodinu a třem nejrychlejším, kteří nám první poslali správnou
odpověď, opět rozdali odměny. Všem dětem,
kterých bylo tentokrát mnoho, děkujeme za
účast. Správná odpověď zněla obec Voletice
a Voletický rybník. V tomto čísle můžete
hádat „místo“, které fotka zachycuje. Odpověď zasílejte na mail: tic@luze.cz nebo
přijďte osobně do Turistického informačního centra. První tři správné odpovědi čeká
odměna.
TIC

ZPRÁVY
Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Milenou Steklou – 91 let
Miroslavem Michálkem – 63 let

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych moc poděkovala panu Milanu
Slavíkovi za jeho okamžitou pomoc staršímu pánovi v centru města, který tuto
pomoc nutně potřeboval. Děkuji, že nejsi
lhostejný ke svému okolí.
Veronika Pešinová
		
Děkujeme Vrátilom z Dobrkova za krásný
vánoční strom!

Ráda bych touto cestou poděkovala Šárce
Tererové za skvělou spolupráci při výrobě
a organizaci tradičního „Stromu splněných
přání“ (vánoční dárky pro seniory), který
byl letos zásadně omezen proticovidovými
opatřeními.
Veronika Pešinová
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DOTACE MÍSTNÍM
SPOLKŮM V ROCE 2021

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
R. 2021

V rámci projednání rozpočtu na rok 2021
byla stanovena a schválena celková částka
ve výši 600.000 Kč pro rozdělení příspěvků
mezi jednotlivé žadatele.
V návaznosti na dokument Pravidla pro poskytování dotací na podporu spolkového
života a volnočasových aktivit schválený
Zastupitelstvem Města Luže dne 16. 9. 2020
oznamujeme spolkům, sdružením, fyzickým
i právnickým osobám, že je možné podat žádost o finanční dotaci z rozpočtu Města Luže
na rok 2021.
Žádosti je možné podávat do 29. 1. 2021
na podatelně Městského úřadu v Luži
v písemné formě (osobní doručení, datová schránka, poštou nebo na e-mail:
mestskyurad@luze.cz )
Žádost musí obsahovat: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Luže (předepsaný formulář), doklad o registraci organizace, stanovy, doklad o zřízení účtu, usnesení
o zvolení statutárních zástupců.
Podrobné informace naleznete na webových
stránkách - www.luze.cz, případně se obracejte na paní Lenku Hyksovou na telefonní číslo: 730 891 759 nebo na e-mail:
lenka.hyksova@luze.cz

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH
PAMÁTKOVÝCH ZÓN
Historické jádro Luže o celkové rozloze
29 708 m2 bylo k 1. 11. 1990 vyhlášeno
městskou památkovou zónou. Její přesné
vymezení naleznete na webu www.pamatkovykatalog.cz. Památkové zóny vyhlašuje
Ministerstvo kultury České republiky za účelem zajištění památkové ochrany jejich historického prostředí, které s architektonickými
soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými
kompozičními záměry vykazuje významné
kulturní hodnoty. Za účelem této ochrany
mohou orgány státní památkové péče při
svém rozhodování stanovit podmínky, které
omezují stavební a jiné úpravy v zóně. Na
druhou stranu Ministerstvo kultury finančně

podporuje rekonstrukce nemovitých kulturních památek v památkových zónách. Ani
město Luže není výjimkou a každoročně se
uchází o dotaci z Programu regenerace městských památkových zón. V letošním roce
byla Městské památkové zóně Luže přidělena dotace ve výši 615 tis. Kč. Zastupitelstvo
města na svém jednání 29. 4. 2020 rozhodlo
o přidělení příspěvku ve výši 519 tis. Kč na
stavební opravy domu č.p. 10 a ve výši 96
tis. Kč na restaurování sochy Sv. Floriána.
Restaurování sochy Sv. Floriána prováděl pro
město BcA. Aleš Košvanec, celkové výdaje
činily 120 tis. Kč a o průběhu prací si můžete přečíst na jiném místě tohoto zpravodaje
v příspěvku Aleše Košvance a Zuzany Auské.
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Společnost zajišťující svoz SKO
Dne 26. 8. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení s názvem „Město Luže – Svoz
komunálního odpadu“. Jednalo se o podlimitní výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 4. 600. 000. Kč bez DPH,
doba plnění smlouvy byla stanovena na
3 roky (2021-2023). V zákonné lhůtě se
do výběrového řízení se svou nabídkou
přihlásil jeden zájemce, konkrétně společnost Technické služby Hlinsko, s. r. o.,
jejíž nabídková cena činila 5.183.250 Kč
bez DPH.
Obsah nabídky byl následně zhodnocen
komisí ve složení Ing. Pavel Vodvárka;
Ing. arch. Tomáš Soukup a Vítězslav Hrubý, formální správnost nabídky zhodnotil
zástupce Centra evropského projektování a.s., který měl na starost administraci
celé zakázky. Hodnotící komise doporučila nabídku společnosti Technické služby
Hlinsko, s.r.o. akceptovat a doporučila ji
schválit Radě města Luže. Ta tak učinila
23. 11. 2020. Po uplynutí 15denní zákonné
lhůty byla dne 11. 12. 2020 se společností
Technické služby Hlinsko s. r. o. uzavřena
Smlouva na zajištění svozu směsného komunálního odpadu. Platnost této smlouvy
je od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023, celková
předpokládaná cena činí 5. 183. 250 Kč
bez DPH.

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

Hana Broklová
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MÍSTNÍ POPLATKY VE MĚSTĚ
LUŽE PRO ROK 2021
Informujeme občany o výši a splatnosti místních poplatků za svoz komunálního odpadu
a poplatku za psa pro rok 2021.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů –
TKO.
Tento poplatek je povinna hradit:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný
dům, ve kterých není přihlášena
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Sazba poplatku za poplatníka: 500 Kč
Splatnost poplatku: do 30.dubna 2021
Poplatek můžete hradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže, nebo bezhotovostně převodem:

Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1340 + číslo popisné (například u č.p.22 je VS 134022)
Do zprávy pro příjemce vypsat jména, příjmení poplatníků, za které byla částka poslána.
Poplatek za psa
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která
je přihlášena nebo má sídlo na území města
Luže (dále jen „poplatník“).
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.
3. V případě trvání poplatkové povinnost po
dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Z hlediska evidence je nutné přihlásit nebo
odhlásit psa. Pro tuto evidenci je zapotřebí vyplnit tiskopis, a to buď na pokladně městského
úřadu, nebo elektronicky na email pokladna@luze.cz, tiskopis naleznete na webových
stánkách www.luze.cz.

Sazba poplatku:
•
za prvního psa, drženého v rodinném domě - 100 Kč
•
za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domě je - 150 Kč
•
za prvního psa drženého v ostatních
domech - 200 Kč
•
za druhého a každého dalšího psa
v ostatních domech - 330 Kč
Splatnost poplatku: do 30.dubna 2021
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže, nebo bezhotovostně převodem:
Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné
(například u č.p. 22 je VS 134122)
Do podpisu příjemce uveďte Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem
k odlišným VS odděleně.
Informace a dotazy k poplatkům Vám sdělí:
p. Hana Burešová
Tel: 469 633 987
email: pokladna@luze.cz

RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. FLORIÁNA
V letošním roce proběhl komplexní restaurátorský zásah na soše sv. Floriána stojící v parku poblíž budovy pošty. Zručně provedená
kamenná skulptura s reliéfem odkazujícím na
místní chrám sv. Bartoloměje je provedena

s typickou barokní lehkostí. Socha však byla
původně umístěna na ulici Komenského, odkud byla v sedmdesátých letech dvacátého
století převezena na současné místo. Nové
umístění díla působí na první pohled pěkně

a má jenom jednu drobnou nevýhodu. Když
si chcete zblízka prohlédnout figuru světce,
zjistíte, že většinu dne se socha nachází v silném protisvětle, které vám detailní prohlídku
přinejmenším značně znesnadní. Během restaurování bylo také odhaleno, že levá ruka
držící praporec je nepůvodní, a nadto již
značně dožilý doplněk pocházející z některé
předchozí obnovy. Při modelování nové ruky
vyšlo navíc najevo, že předchozí doplněk
výrazně porušil originální kompozici sochy.
Ruka byla příliš přitisknuta k tělu a špička
praporce směřovala na opačnou stranu, než
kam ukazuje dochovaná spodní část kamenné
žerdi. Nový doplněk byl nejdřív vymodelován přímo na soše v sochařské hlíně, následně byl sejmut a odlit do sádry. Na sádrový
odlitek byla zhotovena silikonová klínová
forma, díky níž teprve vznikl doplněk ve výsledném materiálu, tzv. umělém kameni (tj.
směs písků a minerálního pojiva). Provedené
restaurování mělo za cíl prodloužit životnost
této pozoruhodné sochy od neznámého ba-

rokního sochaře, aby byla zachována v dobré
kondici i pro příští generace a nadále tak zdobila a strážila město Luže.
Aleš Košvanec, Zuzana Auská

FOTBAL

TŘÍKRÁLOVÁ
KOLEDA ZAZNÍ
Pardubická charita Tříkrálovou sbírku připravuje již po dvacáté první, letos za ztížených podmínek pandemie.
Naše zdravotní sestry, pečovatelky a sociální pracovnice každý den vyrážejí do
„terénu“ a pokračují v pomoci potřebným. Doufáme, že nám zachováte přízeň
i v této náročné době. Také díky Vašim
darům do tříkrálových pokladniček se nám
v minulosti dařilo rozšiřovat služby a poskytovat je na profesionální úrovni.

Dnes více než jindy potřebujeme Vaši pomoc
a doufáme, že koledníci budou moci přinést
požehnání do každé domácnosti. Vzhledem
k situaci jsme připraveni i na alternativu, že
koleda zazní na dálku, online. Podporu naší
charitní práci můžete vyjádřit také darem na
sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020.
Letos podpoříte paliativní ambulanci a mobilní hospic, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, pomoc pěstounům a další.
Více informací na www.pardubice.charita.
cz. Dle vývoje situace budeme opět rádi za
malé i velké koledníky, prosím, ozvete se mi
na telefon či mail. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Marie Hubálková
ředitelka Oblastní charity Pardubice
hubalkova@charitapardubice.cz
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FOTBAL V ROCE 2020
Právě skončený rok 2020 byl pro amatérský
sport katastrofální. Na činnost všech sportovních organizací měla zásadní negativní dopad
epidemie nemoci COVID -19 a po prázdninách
i chaotická rozhodnutí vlády. Přitom jsme se
všichni těšili na jarní sezónu ročníku 2019-20.
Především hráči Áčka byli v očekávání, zda se
jím podaří zúročit dobré postavení v tabulce
po podzimní části, když Áčko přezimovalo na
5. místě krajského přeboru, jen 1 bod od místa druhého. Osmého března v prvním jarním
mistráku porážíme doma Pardubičky, ale to je
vše. Do našich životů vstoupila ta mrcha korona, sport se zastavil. Za měsíc fotbalová asociace konstatovala, že pokračování amatérských
soutěží je nemožné a soutěžní ročník na všech
úrovních od 3. ligy níže ukončila s pořadím
ke dni ukončení soutěží bez nároku na postup
a sestup. Naši se umístili na 4. místě s 32 body,
jeden stupínek pod vytouženou bednou.
První víkend v srpnu začala nová sezona 202021, která ale po deseti kolech byla kvůli narůstající pandemii přerušena, a měla by se dohrát
v letošním roce.
Krajský přebor začne již o posledním únorovém
víkendu ( dle rozlosování hrajeme v České Třebové). Okres plánuje začátek na 13.-14. 3. soutěžemi dospělých, mládež začne o posledním
březnovém víkendu. Po dohrání podzimní části
mistrovské sezóny následně se ihned rozjede
jarní část s tím, aby byla zdárně ukončena do
letních prázdnin. Chce se mi věřit, že když bude
společnost soudržná jako na jaře, když vláda
nebude vydávat překotně zmatečná rozhod-

nutí, ale bude odborně vysvětlovat, lidsky
s občanem komunikovat, dokážeme naše
životy vrátit do normálu, pomůže nám to
s virem žít než ho nějaká vakcína vymaže
z povrchu zemského.
Ale něco pozitivního. V právě uplynulém
roce se nám podařilo znovu otevřít fotbalovou
školičku, kterou „ navštěvuje“ 14 dětí. Než covid vše zastavil, scházely se jednou týdně pod
vedením Nováka Jakuba, Nováka Ládi ml., Romana Klesala a Aleše a Ondry Košvancových.
Náš fotbalový oddíl také v roce uplynulém
pomohl dobré věci. Na nákup ochranných
pomůcek a dezinfekce věnoval městskému
úřadu finanční dar ve výši 10.000,-Kč a další
finanční dar poukázal na dobročinnou akci
„Léto s Lindou.“
Dále jsme nezanedbatelně pomohli s personálním zajištěním pouťových zábav ve sportovním areálu a s výstavou auto-moto veteránů, která mimo jiné má velký ohlas nejen
v Luži a okolí.
Přátelé, stojíme na prahu nového roku 2021,
přeji si ať se vše vrátí do normálu, ať jsme
všichni zdraví. Všem funkcionářům a trenérům oddílu děkuji za jejich dobročinnou práci, příznivcům a sponzorům klubu za podporu
a hráčům přeji radost ze hry a samá vítězství
v duchu fair play.
Jaroslav Gála předseda TJ Luže, z.s.
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Výpis usnesení
z 42. schůze Rady města Luže konané
dne 23. 11. 2020 v 08:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomní: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký,
V. Volejník, M. Sýs, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/42
Plán inventur na rok 2020 včetně složení hlavní a dílčích inventarizačních komisí
k provedení inventarizace k 31. 12. 2020.
02/42
Odpisový plán ZŠ Luže pro rok 2021.
03/42
Odpisový plán MŠ Luže pro rok 2021, dle
přílohy.
04/42
Finanční příspěvek na nákup školních pomůcek pro žáky prvních tříd Základní školy,
Luže, okres Chrudim, ve výši 1. 000,-- Kč na
jednoho žáka pro školní rok 2020/2021, dle
přílohy.
Rada města revokuje:
05/42
Usnesení č. 02/39 (přijaté na 39. zasedání RM
dne 30. 9. 2020). Rada města schvaluje platové výměry ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
06/42
Platové výměry ředitelů ZŠ, MŠ a ZUŠ, dle
přílohy.
07/42
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem MiP spol. s r.o. na dílo „Zřícenina hradu
Košumberk – oprava arkádového ochozu“,
dle přílohy.
08/42
Rozhodnutí o výběru dodavatele MEGATOP
s.r.o., Žďár nad Sázavou, IČ:26967111 na
veřejnou zakázku Rekonstrukce kotelny ZŠ
Luže – výměna zdroje, dle přílohy.
09/42
Smlouvu o realizaci zakázky Rekonstrukce
kotelny ZŠ Luže – výměna zdroje s dodavatelem MEGATOP s.r.o., Žďár nad Sázavou,
IČ: 26967111, dle přílohy.
10/42
Rámcovou smlouvu o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických
komunikačních zařízení a jejich příslušenství s T-Mobile Czech Republic a.s., IČ:
64949681, dle přílohy.
11/42
Smlouvu o pachtu pozemků-část p. p. č.
649/1 o výměře cca 1 171 m2 v k. ú. Bělá
a část p. p. č. 650/18 o výměře cca 1 627 m2
v k. ú. Bělá pro pana J. K., Bělá č. p. 92, Luže,
dle přílohy.

VÝPISY USNESENÍ
12/42
Změnu ceníku služeb za pronájem sportovní
haly/tělocvičny v Luži od 01. 01. 2021, dle
přílohy.
13/42
Objednávku dle cenové nabídky, na demolici ocelové haly pro sklad stavebního materiálu v ulici Za pilou v Luži od společnosti
JUANA TRADE s.r.o. IČ: 29131367, dle
přílohy.
14/42
Dodatek č. 2. k Nájemní smlouvě č. 53854
se společností DIMATEX CS, spol. s.r.o.,
upravující podmínky zpětného odběru textilu, dle přílohy.
15/42
Záměr prodeje stavební parcely č. st. 112/1,
o výměře 351 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Luže, jejíž součástí je stavba č. p. 155, objekt k bydlení, za minimální
cenu 800. 000,- Kč.
16/42
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
v rámci veřejné zakázky: „Město Luže –
Svoz komunálního odpadu“, dle přílohy.
17/42
Smlouvu na zajištění svozu směsného komunálního odpadu na období 2021-2023 se
společností Technické služby Hlinsko, s.r.o,
dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
18/42
Prodej části pozemkové parcely 502/8 označené jako díl „a“ o celkové výměře 9 m2,
orná půda, v k. ú. Luže, panu B. T., za cenu
50 Kč/m2, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 43. schůze Rady města Luže konané
dne 07. 12. 2020 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, P. Vodvárka,
M. Sýs, J. Kopecký, P. Kerhart, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/43
Návrh na výluky majetku Mateřské školy, Luže, okres Chrudim, z inventáře
k 31.12.2020, dle přílohy.
02/43
Návrh na výluky majetku Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim z inventáře
k 30.11.2020, dle přílohy.
03/43
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2020
pro Spolek Janovičky, dle přílohy.
04/43
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na
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úpravu zevnějšku zaměstnancům města na
pozici matrikářky při účasti na slavnostních
obřadech města Luže ve výši 300,- Kč za slavnostní obřad s platností od 1. 1. 2021.
05/43
Příspěvek na ošatné zaměstnancům města na
pozici matrikářky při účasti na slavnostních
obřadech města Luže ve výši 1.500,- Kč za kalendářní rok při počtu 1-5 obřadů za rok nebo
ve výši 3. 000,- Kč za kalendářní rok při počtu
6 a více obřadů za rok s platností od 1.1.2021.
06/43
Smlouvu o poskytnutí služeb, číslo 2020-PT07-CH – poskytnutí platebního terminálu pro
platby platební kartou za nákup vstupenek
a doplňkového sortimentu prostřednictvím rezervačního systému Colosseum pro provozovny TIC a hrad Košumberk, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
07/43
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 189/1
o celkové výměře 216 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k. ú. Luže.
Rada města schvaluje:
08/43
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 421,
ostatní plocha a pozemkové parcely č. 272/2,
ostatní plocha o celkové výměře cca 60 m2,
v k. ú. Srbce, za cenu 30 Kč/m2.
09/43
Objednávku dle cenové nabídky na koupi vřetenové sekačky pro údržbu fotbalového hřiště
města Luže od společnosti Profigrass s.r.o., IČ:
25319876, dle přílohy.
10/43
Rozhodnutí o výběru zhotovitele Petr Janecký, IČ:65208099 Luže na veřejnou zakázku
„Prodloužení VO – Komunikace mezi hřištěm
a autobusovým nádražím“, dle přílohy.
11/43
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Petr Janecký, IČ:65208099 Luže na veřejnou zakázku
„Prodloužení VO – Komunikace mezi hřištěm
a autobusovým nádražím“, dle přílohy.
Rada města revokuje:
12/43
Usnesení č. 12/40 (přijaté na 40. zasedání RM
dne 19.10.2020)
Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu pozemku mezi
městem Luže a paní Ing. J. S.,
dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
13/43
Rozpočet města Luže na rok 2021 dle paragrafů na příjmy a výdaje jako schodkový, dle
přílohy.
14/43
Rozpočet Základní školy, Luže, okres Chrudim na rok 2021, dle přílohy.

VÝPISY USNESENÍ
15/43
Rozpočet Základní umělecké školy, Luže,
okres Chrudim na rok 2021, dle přílohy.
16/43
Rozpočet Mateřské školy, Luže, okres Chrudim
na rok 2021, dle přílohy.
17/43
Pro rok 2021 odvod odpisů Mateřské školy,
Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
18/43
Pro rok 2021 odvod odpisů Základní školy,
Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
19/43
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní
školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2020.
20/43
Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny
a.s. (IČ 45244782) do výše 20.000.000 Kč na
„Investiční akce Luže 2021-2022“ se splatností
20 let a zajištěného budoucími příjmy obce, dle

ště v místní části Dobrkov“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy
a rozvoje venkova na rok 2021.
27/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podlahy sportovní haly“ z programu
Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy
a rozvoje venkova na rok 2021.
28/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v místní části
Srbce“ z programu Ministerstva pro místní
rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na
rok 2021.
29/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce mostku v místní části Radim“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora
obnovy a rozvoje venkova na rok 2021.
30/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba
chodníku směr Luže-Voletice“ z programu

přílohy.
Rada města doporučuje ZM pověřit Radu města:
21/43
Schvalováním rozpočtových změn do příštího
zasedání Zastupitelstva města Luže.
Rada města doporučuje ZM schválit:
22/43
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2020 pro firmu IFASO, s.r.o. Chrudim, majitele nemovitosti č.p. 10
Luže ve výši 116. 000,- Kč, dle přílohy.
23/43
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
na obnovu nemovité kulturní památky z účelové dotace Ministerstva kultury ČR pro firmu
IFASO, s.r.o. Chrudim, majitele nemovitosti
č.p. 10 Luže ve výši 519. 000,- Kč, dle přílohy.
24/43
Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství a v souvislosti se
zastupováním obce na veřejných občanských
obřadech ve výši 300,- Kč za slavnostní obřad
s platností od 1. 1. 2021.
25/43
Příspěvek na ošatné jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství a v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech ve výši 1.500,- Kč za kalendářní rok při
počtu 1-5 obřadů za rok nebo ve výši 3. 000,Kč za kalendářní rok při počtu 6 a více obřadů
za rok s platností od 1. 1. 2021.
26/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Dětské hři-

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021.
31/43
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce části 1. a 2. NP na druhém stupni ZŠ
Luže“ z programu Ministerstva financí Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí,
na rok 2021, pokud bude vypsána výzva.
32/43
Prodej části pozemkové parcely č. 229/1 o celkové výměře 35 m2, ostatní plocha – ostatní
komunikace v k. ú. Zdislav, panu J. P., za cenu
30 Kč/m2, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM neschválit:
33/43
Prodej částí pozemkové parcely č. 977/1
o celkové výměře cca 283 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Luže.
Rada města doporučuje ZM schválit:
34/43
Směnu části pozemkové parcely p. č. 328/8,
o výměře 32 m2, ostatní plocha, k. ú. Luže,
ve vlastnictví města Luže za stavební parcelu
č. st. 914, o výměře 22 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, vlast. ČR, právo hosp. Hamzova
léčebna Luže-Košumberk, na níž je umístěna
stavba nemovité kulturní památky ve vlastnictví města Luže, dle přiložené směnné smlouvy.
35/43
Zakoupení:
st. p. č. st. 91 o výměře 1048 m2, vedené
jako zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je objekt č. p. 132; v k. ú. Luže
p. p. č. 16/1 o výměře 770 m2, vedené
jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže;
p. p. č. 977/19 o výměře 102 m2, vedené
jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže;
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- p. p. č. 977/20 o výměře 86 m2 vedené jako
ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže od spoluvlastníků L. a R. N., za cenu 4. 500. 000. Kč,
dle přiložené kupní smlouvy.
Rada města Luže bere na vědomí:
36/43
Zprávu o činnosti za II. a III. čtvrtletí roku
2020 společnosti Lesy Luže, s.r.o. předloženou
jednatelem Janem Soukupem, dle přílohy.

PODĚKOVÁNÍ
LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ DĚKUJE A INFORMUJE
Jménem obecně prospěšné společnosti
KONTAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje
krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí,
bychom chtěli poděkovat městu Luže za
finanční podporu, kterou nám v roce 2020
poskytlo. Této podpory si velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a Pardubického
kraje bychom nemohli poskytovat služby
v neomezeném provozu, jako je poskytujeme doposud, již 25 let.

Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit a krátkodobě provést člověka
trápením, které přesahuje jeho momentální přirozené zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo e-mail.
Bližší informace o naší službě naleznete
na webových stránkách www.linkaduveryuo.cz.
V roce 2020 se na nás lidé obraceli nejen
s osobními, vztahovými a dalšími otázkami, ale také s tématy spojenými s aktuální koronavirovou situací v souvislosti
s onemocněním Covid 19.
Přejeme vedení města a občanům pevné
zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2021.
Jarmila Hrušková
Ředitelka o. p. s.
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NABÍDKA PRONÁJMŮ BYTŮ MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme uvolněný byt č.5
v čp. 257, v ulici U Stadionu v Luži, k nastěhování dle dohody

Město Luže pronajme uvolněný byt č. 6,
v čp. 259, v ulici U Stadionu v Luži, k nastěhování dle dohody

Byt č. 5, v 2. podlaží domu o velikosti
1 + kk, koupelna, WC, chodba, sklepní
kóje. Celková započitatelná plocha bytu
32,48 m2.

Byt č. 6, v přízemí domu o velikosti
2 + kk, koupelna, WC, chodba, sklepní
kóje. Celková započitatelná plocha bytu
46,88 m2
Nájemné: 1 954 Kč/měsíčně + cca. 3 000
Kč/měsíčně záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu 1 roku, s možností prodloužení

Nájemné: 1 494 Kč/měsíčně + cca 3 000 Kč/
měsíčně záloha na služby. Nájemní smlouva
na dobu neurčitou.
Pravidla přidělení bytu:
1.
2.

1.
2.

Podání písemné žádosti do 21.1.2021.
Byt může být přidělen nájemcům starším
70-ti let kteří jsou soběstační nebo mladším seniorům, kteří mají alespoň první
stupeň omezení.

Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle
dohody na tel: 777 320 611.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat
do 21.1.2021 na podatelně městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o byt je elektronicky ke stažení na webových stránkách
www.luze.cz

Podání písemné žádosti do 21.1.2021.
Byt může být přidělen:
a) Samostatně žijící osobě, jejíž průměr ný měsíční hrubý příjem v období šesti kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství.
b) Osobě s dalšími členy domácnosti,
jestliže průměrný hrubý měsíční příjem
domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné
měsíční mzdy za národní hospodářství.

c) Osobě, která nemá vlastnické
nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo
rodinnému domu. Tuto podmínku
musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
3.

Uchazeč nesmí mít žádné nezaplacené
závazky vůči městu Luže.

4. Uchazeč před podpisem nájemní smlouvy složí peněžitou jistotu na zajištění plnění povinností z nájmu a to ve výši trojnásobku nájemného tzn. 5 862 Kč.
Peněžitá jistota je vratná po skončení nájmu.
Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle
dohody na tel: 777 320 611
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 21.1.2021 na podatelně městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o byt
je elektronicky ke stažení na webových
stránkách www.luze.cz.
Součástí žádosti je nutné doložit příjmy
dle pravidel přidělení bytu.

KAM ZA KULTUROU
vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÝ PLES
19. 2. 2021 od 20 hodin
Sokolovna Luže
K tanci a poslechu hraje
skupina Express.
Vstupné 90,-Kč + 10,- Kč místenka.
Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 2. 2021 v trafice Zavřel.

MYSLIVECKÝ
PLES
sobota 16. 1. 2021
ve 20 hod. Sokolovna Luže

ROZBĚHÁME LUŽI

LEDEN 2021

9

ROZBĚHÁME LUŽI V ROCE 2020
Rok 2020 přinesl celé společnosti mnoho problémů a utrpení, o to důležitější je, připomenout
si věci, které se povedly a přinesly naopak radost a dobrou náladu. Spolku Rozběháme Luži
se v tomto roce podařilo uskutečnit hned několik akcí a projektů, které tento cíl splnily.
Rok jsme zahájili Novoročním společným
výběhem, což je základní podstatou naší činnosti. Sportovat, běhat, motivovat ostatní
a společně si užívat radost z pohybu. Tento
Novoroční běh pokládáme za skvělý vstup do
každého nového roku a chtěli bychom z něj
udělat tradici.
Jsme si vědomi, že neexistuje
jenom
běh
a někteří lidé nemohou, nebo prostě nechtějí běhat, přesto by rádi
něco dělali pro své tělo
a pro své zdraví. Jako velmi vhodná varianta se
nám jeví Nordic Walking,
a tak jsme v lednu uspořádali besedu s akreditovaným instruktorem tohoto sportu, panem Jiřím
Čepičkou. Zaplněné volnočasové centrum svědčilo
o zájmu veřejnosti a každý
účastník se kromě zajímavých informací dozvěděl o možnosti společných výšlapů po Luži
a okolí.
Po lednu přichází únor a s ním první velká akce
roku 2020: „Vzpomínkový den na plk. Josefa Koukala“, která se uskutečnila 23.2.2020
u příležitosti 40. výročí úmrtí tohoto hrdiny. S nápadem na uspořádání této akce přišel
náš kolega Kája Kozel a původně to měl být
jen malý vzpomínkový běh Luže – Jenišovice
a zpět. Vše bylo nakonec jinak a vznikla akce
s celodenním programem, která dalece přesáhla hranice města Luže. Velká účast veřejnosti na všech částech programu byla důkazem
o správnosti a oprávněnosti této akce. Na tyto

osobnosti a na jejich neuvěřitelně těžké osudy
by se nemělo zapomínat a my jsme šťastni,
že si konečně vzpomněl i prezident republiky
a 28.10.2020 udělil plk. Koukalovi „Řád Bílého
lva“.
Velmi důležitým byl i charitativní podtext
této akce, jíž se zúčastnilo několik spolků
a jedním z nich byl spolek Avalone, zabývající se prevencí popáleninových úrazů. Výtěžek
z tohoto dne, činící 16 545 Kč, byl poukázán
právě tomuto spolku.
S březnem nastoupila první vlna covidové epidemie a život nás všech se začal měnit. Obavy,

strach, omezující opatření, to vše doléhalo na
každého z nás. Zmíněná opatření nám neumožnila uspořádat na duben plánovaný „Běh pro
Matyáše“, šestiletého chlapce, bojujícího s leukémií.
My jsme to ale nevzdali a vymysleli jsme virtuální týdenní akci „Hejbni kostrou pro Matyáše“, která spočívala ve sportovní aktivitě
účastníků, s následným převedením pohybu
v peněžní částku. Zúčastnění tedy celý týden
běhali, jezdili na kole, či kolečkových bruslích, nebo „jen“ chodili a následně posílali
peníze na účet, kde se ve finále sešlo krásných
45 081 Kč, které byly poukázány Matyášovi
a jeho rodičům.
V květnu docházelo k postupnému uvolňování opatření a nám, členům spolku Rozběháme
Luži, se stýskalo jednomu po druhém. Rozhodli jsme se udělat akci pro naši zábavu, jen
v naši režii, bez účasti partnerů a sponzorů
a vznikl štafetový běh „Okolo okresu“. Cílem
bylo oběhnout okres Chrudim, bavit se pohybem, propagovat sport, náš spolek a město Luži.
Tuto akci jsme si opravdu užili a trasu dlouhou
190 km, jsme v plánovaném čase pohodlně stihli.

To už klepaly na dveře prázdniny a s nimi dlouhodobý projekt „Léto pro Lindu“. Linda je čtrnáctiletá dívka, která byla ještě před několika
měsíci aktivní a veselá slečna, ale jednoho
dne, aniž by utrpěla nějaký úraz, přestala náhle cítit nohy a zůstala upoutána na invalidní
vozík.
Akce běžela celé prázdniny a spočívala ve
vytváření výzev a úkolů, do kterých se opět
zapojilo velké množství ochotných a pozitivních lidí. Pro tento projekt se nám podařilo
zajistit podporu několika známých osobností,
jako např. MUDr. Jana Pirka (jehož rodina
pochází z Luže), hudebníka a baviče Ivana
Mládka (který má zase
nedaleko Luže chalupu).
Jelikož se jednalo o „Léto
pro Lindu“, oslovili jsme
některé známé Lindy
a podařilo se. Podpořila
nás zpěvačka Linda Finková, moderátorka ČT
Linda Bartošová a česká
topmodelka Linda Vojtová, která své pozdravy posílala až z dalekého New
Yorku.
Podporu jsme nezískávali jen od jednotlivců, ale
i od fotbalových týmů, gymnastických družstev, divadelních spolků, rockových kapel
a jiných.

Vyvrcholením projektu bylo „Velké finále –
Běh pro Lindu“, které se uskutečnilo v září na
hradě Košumberku. Opět jsme nachystali celodenní program, určený jak pro dospělé, tak
pro děti. Velké finále provázela skvělá atmosféra podpořená nadšením pořadatelů, závodníků, diváků, prostě všech, kteří ten den na
hrad přišli. Bylo to báječné, skvělé, dojemné
a o velkoleposti této akce svědčí finální částka vybraná pro Lindu, která činila úctyhodných 374 000 Kč!!!
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Nástup druhé vlny pandemie opět zastavil
veřejné dění. Toto smutné období omezilo
i naši činnost a neumožnilo nám uspořádání listopadové „Cesty se světýlky“,
která měla v loňském roce velký úspěch
a zúčastnilo se jí 400 nadšených dětí
a dospělých.
A to už se dostáváme do úplného závěru
letošního roku. Další uvolnění opatření nám umožnilo sejít se na Mikulášském běhu, kdy čerti, Mikuláš, andělé
a jiné masky křižovali ulice našeho města.
Závěrem dovolte, abychom poděkovali Vám všem, kteří nás sledujete,
podporujete nás, chodíte na naše akce
a máte nás rádi. Děkujeme všem partnerům a sponzorům, bez kterých by byla
naše činnost o mnoho složitější, veli-

ce si této podpory vážíme. Dovolte mi
i jedno soukromé poděkování. Já, Pavel
Karal, děkuji všem aktivním členům spolku
a skupiny Rozběháme Luži, kteří i v letošním roce dokázali, že jsou skvělý tým
se skvělými organizačními schopnostmi
a hlavně tým plný nadšení, bez kterého to
nejde. Toto nadšení, v kombinaci s podporou příznivců a partnerů letos vyprodukovalo částku přesahující 435 000 Kč!!!
Všechny tyto peníze byly poukázány vybraným jedincům, či spolkům.

LEDEN 2021

VÝSADBA
STROMŮ 2020
V listopadu roku 2020 proběhla, ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí města
Luže, výsadba celkem 209 stromů – 50 jeřábů, 3 lípy, 1 ořešák, 70 jabloní, 69 švestek
a 16 třešní. Díky všem dobrovolníkům za
skvělou spolupráci a věříme, že se o stromy
dokážeme společnými silami dobře starat
i do budoucna.

Na úplný závěr dovolte, abychom popřáli
všem lidem mnoho zdraví, dobré nálady
a pozitivních myšlenek. Ještě jednou děkujeme za Vaši přízeň.

Akce se vydařila, proto na příští rok chystáme pokračování.

Spolek Rozběháme Luži z.s.

Fotogalerii za sázení naleznete zde: https://
www.luze.cz/zivot-ve-meste/turistika-a-priroda/vysadba-stromu-2020/

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Výboru pro životní prostředí bychom rádi poděkovali paní Vandě Křepelkové, Janu Vopařilovi, Romanu Potůčkovi,
Miroslavu Vaškovi a Robertu Červeňákovi
za perfektní pomoc při výsadbě více než
200 ks stromů. Díky nim si mohli přihlášené rodiny své stromy vysadit i navzdory
covidovým opatřením a zákazu shromažďování. Každá rodina si své stromy vysadila v jiný den a jiný čas.
					
Děkuji. Veronika Pešinová

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
Konec kalendářního roku probíhal v základní
škole pro žáky 6. až 8. ročníku se střídavou
docházkou a pro ostatní ročníky pak plně
ve škole, i když v rouškovém a přísně hygienickém režimu. Přesto se konala řada zajímavých aktivit, které dětem zpestřily výuku
a přispěly k dobré náladě. Mezi jinými například Čertování či sázení stromů se školní
družinou nebo Den slabikáře v 1. třídě.

kterou v uplynulém turbulentním roce odváděli
a za entuziasmus a nasazení, se kterými nutná
opatření zvládali a ve výuce aplikovali. Velký
dík patří také všem rodičům za jejich podporu
a práci, kterou s distanční výukou měli.
A samozřejmě také všem žákům, kteří přechod na distanční výuku zvládli, i když to pro
řadu z nich nebylo jednoduché.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem
zaměstnancům základní školy za jejich práci,

Věřím, že následující měsíce a roky povedou
ke zklidnění situace ohledně Covidu-19 a že
ve školství zůstanou zachovány prvky, které
jsme díky distanční výuce objevili a které
i za běžného fungování školy výuku usnadňují
a dělají ji efektivnější.

LEDEN 2021

11

Z HAMZOVY
LÉČEBNY
Výpomoc od Armády České republiky
Začátkem listopadu propukl koronavirus na
několika odděleních v Hamzově odborné
léčebně pro děti a dospělé. I přes dodržení
veškerých hygienických opatření a nařízení
nákaza propukla i u personálu. Zabezpečení základní ošetřovatelské a odborné péče
o pacienty je i v tomto náročném období
priorita všech zaměstnanců léčebny.
Z tohoto důvodu vedení léčebny požádalo
o pomoc Armádu ČR. Žádosti léčebny bylo vyhověno a do HL bylo nasazeno celkem 14 příslušníků z VÚ 141
Pardubice v termínu od 18. 11 do 29. 11.
2020. Před nástupem na jednotlivá oddělení byli vojáci proškoleni v oblékání
a svlékání OOPP zdravotníky z Těchonína
(sestra a lékař), oba zdravotníci navštívili
pracoviště, kde budou vojáci pracovat.

Do nového roku přeji naší škole i všem čtenářům Lužského zpravodaje hodně zdraví,
štěstí a radosti.
Mgr. Vít Hospodka, ředitel školy
Situace ohledně nemocnosti personálu se
nelepšila, vedení léčebny požádalo o prodloužení nasazení vojáků do 12.12, vedení
AČR vyřídilo žádost kladně a dne 29.11 došlo k výměně a nasazení do léčebny nastoupili vojáci z VÚ 143 – Lipník nad Bečvou,
nasazení vojáci byli též proškoleni v používání OOPP.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2021.
Základní škola Luže
škola pro děti

Vojáci vykonávají zejména pomocné práce,
jedná se o personál bez zdravotnické kvalifikace. K pacientům jsou empatičtí a přátelští
a svou přítomností vykouzlili na tváři nejeden úsměv. Byly jim přiděleny úkoly jak
v provozu oddělení, tzn. dezinfekce, rozvoz
stravy, stěhování postelí atd., tak i v péči
o pacienty, tj. polohování, přesuny z lůžka,
doprovody na RHB. Stali se platnými členy
týmu a jsme velice rádi, že jsme získali tuto
zkušenost. Přes počáteční rozpaky jsme se
brzy přenesli a naše spolupráce fungovala
bezvadně. Touto cestou bychom jim chtěli
poděkovat za to, že nám v těžkých chvílích
pomohli. Děkujeme.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
PESTRÝ PROSINCOVÝ MĚSÍC V MŠ
Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme, dovnitř si ho nepustíme.
Ať maluje pěkně venku bílé kytky na okénku.

ček, který jsme celý pokryli dobrůtkami, které
zvířátka milují a dále jsme se vydali ke krmelci,
který jsme též zaplnili, abychom tu zimu zvířátkům alespoň trošku zpříjemnili. Samozřejmě
jsme si procházku lesem moc užili, dováděli

Mrazík běhá po vesnici, pozval si i metelici.
Skáče, hopsá po vesnici, tančí tanec s metelicí.
Vítr fouká po poli, rozmetá sníh v okolí.
My se mrazu nebojíme, rukavice navlékneme.

Když už na nás začala pokukovat zima,
navlékli jsme rukavice, čepice a vydali jsme
se do lesa abychom přichystali Vánoce
i lesním zvířátkům. Vybrali jsme jeden stromejsme v listí, stavěli domečky z přírodnin pro
malá zvířátka a nadýchali se čerstvého lesního
vzduchu.
S příchodem prosince jsme tvořili adventní kalendáře, přáníčka, svíčky, malé dárečky, andílky, čertíky i Mikuláše. Dokonce i nás, všechny
třídy v MŠ, navštívil Mikuláš s čertem a s andělem. Jelikož máme ve školce pouze hodné

INZERCE

a moc šikovné děti, čert si do pekla nikoho neodnesl, dokonce byly všechny děti odměněny.
Šťastný nový rok, spoustu nových splněných přání a hodně zdraví přeje MŠ Luže.

MAS

LEDEN 2021
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AKTUÁLNĚ Z MAS
SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Rok 2021 zahajujeme řadou nových aktivit.
Pro školy zapojené do tvorby Místního plánu
inkluze Košumbersko zahajuje s novým rokem činnost avízovaný mobilní tým složený
ze speciálního pedagoga, psychologa, antropologa. Garantem aktivity je CUCU – Centrum
uznávání a celoživotního učení v Pardubicích,
neboť aktivita bude součástí pilotního ověřování ŠIKK-Školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje.
Kancelář se snaží průběžně podporovat místní
podnikatele jak propagací služeb místních producentů na celorepublikovém webu Regiony
sobě, tak nově formou lokálních on-line trhů
https://www.masskch.cz/o-nas/. Pro zaměstnavatele pomáháme zajistit bezplatné rekvalifikace a dotovaná pracovní místa. V případě
zájmu kontaktujte kancelář MAS.
Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče jsme ve
spolupráci se sousední MAS Hlinecko a za
využití on-line nástrojů připravili podvečerní
webinář na téma:
Jak dítě i sebe provést procesem volby budoucího studia?
Poradí vám odbornice z Univerzity v Hradci
Králové a budou se věnovat otázkám:
•
Jak se rodí představy o budoucím povolání?
•
Každé dítě je originál aneb co dělat, když

•

•
•

dítě potřebuje studovat něco jiného, než
jsou naše představy o tom, co by pro něj
bylo nejlepší?
Jak společně s dítětem dobře vyladit jeho
přání a reálné možnosti studovat vybraný
obor?
Jak se orientovat ve studijních oborech
a kde hledat informace?
Jak může nejen s volbou oboru střední
školy pomoci kariérový poradce?

V regionu je činný odborný pracovník, na kterého se můžete obrátit o sociální pomoc. Tento
pracovník se s vámi po domluvě sejde, poskytne sociální poradenství, případně propojí
s vhodnou sociální službou. Bude pro vás
zdrojem informací a podpory. A to vše za dodržení maximální diskrétnosti. Takto poskytované služby jsou pro vás zcela zdarma.

Přihlaste se zde:
https://forms.gle/3VXzhQkW2yVBtp4T8
Velmi se osvědčuje projekt asistenta prevence sociálního začleňování, který MAS SKCH,
z.s. realizuje od dubna 2020 s názvem Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučeni
obyvatel regionu MASSKCH. Smyslem projektu je podpora osob v řešení jejich obtížných
životních situacích zajištěná efektivním propojováním dostupných služeb, edukací a kontinuální podporou všech místních aktérů, kteří
mohou takovým osobám poskytnout pomoc,
to vše v rámci všech členských obcí regionu
MAS SKCH.

Kontakt: Asistent prevence sociálního vyloučení - Alice Teplá, telefon 732 322 188,
email: tepla@masskch.eu.
Nezapomeňte, že pro vás připravujeme novou strategii rozvoje území, pravidelně o tom
informujeme na našem webu MASSKCH
a facebookové stránce MAS, pokračuje sběr
záměrů https://www.masskch.cz/sber-zameru-2021-2027/ a počátkem roku chystáme
kulaté stoly k projednání nově navržených
opatření strategie MAS Chráníme svůj životní
prostor II.

Pokud jste se dostali do obtížné životní situace v oblasti vztahů, zdraví, financí, bydlení,
práce či vzdělávání a potřebujete podporu
pro její zvládnutí, potřebujete pomoc pro
sebe nebo vaše blízké, či si nevíte rady s vyhledáním odborné služby, kontaktujte nás.

Těšíme se na vaše názory a nápady, potřebné informace najdete vždy zde: https://www.
masskch.cz/strategie-clld/nove-obdobi/.

POZVÁNKA
ZVEME VÁS DO TAKSISU
Měli jste někdy nápad, který jste nemohli uskutečnit, protože jste neměli prostor,
vhodné vybavení nebo dokonce parťáka?
To se může lehce změnit. Nedaleko Luže, ve
městě Skuteč máte možnost navštívit Taksis
– prostor, kde máš prostor. Zastavte se.
Proč název Taksis? Za každé písmeno si můžete
dosadit aktivitu, kterou v Taksisu můžete zažít.
T jako tvoření, které je lékem na nudu. A jako
akce, která přináší zábavu a zážitek. K jako kratochvíle ve společnosti dalších lidí. S jako sdílení, které uvolňuje napětí a podporuje bezpečí.
I jako inspirace, která může být oboustranná.
S jako seznámení s dalšími lidmi, jejich názory

a činnostmi, to Vám daruje rozhled. Pak bude
čas říct: „Tak sis uspořádal autorské čtení,“
nebo „Tak sis našel nové přátele,“ anebo dokonce „Tak sis splnil svůj sen.“ Jaká konkrétní
podoba těchto aktivit bude, záleží jen na Vás.
Stačí zavolat, napsat, stavit se nebo účastnit
se akcí, jejichž měsíční program naleznete na
webových stránkách, facebookovém profilu
nebo na stránkách Lužského zpravodaje. Vítejte k nám.
Kontakty: Renata Kašparová, T: 702 278 542,
E: taksis@domovnaceste.cz, ulice Tyršova
389, Skuteč, www.domovnaceste.cz, FB: Taksis – prostor, kde máš prostor.

Taksis provozuje organizace Domov Na cestě
v rámci projektu „Podpora a rozvoj komunitních služeb v potransformační fázi ve Skutči“
a je hrazena Evropským sociálním fondem
v rámci Operačního programu zaměstnanost.
Domov Na cestě – příspěvková organizace
Pardubického kraje
Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18 let se sníženou soběstačností z důvodu
chronického duševního onemocnění. Klientům nabízí služby chráněné bydlení a domov
se zvláštním režimem. Provozuje místo pro
spolubytí Taksis…
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LEDEN 2021

PROGRAM
LEDEN 2021
ÚTERÝ 5., 12., 19., 26. ledna, 16.00 -18.00 h.
Keramická dílna - každé úterý

Pro tvořivé ruce a nadšence hlíny, máme otevřenou pravidelnou keramickou dílnu.
Účastnický poplatek 60,-Kč/ 1ks vypálený výrobek.
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 018 271.
Tato akce se uskuteční pouze prezenčně. (Dle situace COVID-19.)

Středa 6., 27. ledna, 16.00 -18.00 h.
Angličtina hravě, ONLINE

Pojďte si vyzkoušet anglický jazyk jednoduchou a zábavnou formou.
Vstupné ZDARMA
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online. (Dle situace COVID-19.)

STŘEDA 20. ledna, 16.00 – 18.00 h.
Základy tkaní, ONLINE

Naše kreativní lektorka, grafička Lucka Jiroušková se s vámi podívá na základy tkaní.
Vstupné ZDARMA
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online. (Dle situace COVID-19.)

Čtvrtek 14. ledna, 16.00 – 18.00 h.
Úprava fotografií, ONLINE

Společně se naučíme základní úpravy a propracujeme se až k tvorbě fotomontáží a
fotokoláží.
Vstupné ZDARMA
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online. (Dle situace COVID-19.)

ČTVRTEK 21. ledna, 16.00 – 18.00 h.
Deskobraní s Matějem, ONLINE

Matěj je u nás velmi oblíbený. Je to totiž mistr her.
Vstupné ZDARMA
Rezervace na email.: taksis@domovnaceste.cz, tel.: 702 278 542.
Tato akce se uskuteční prezenčně nebo online. (Dle situace COVID-19.)
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