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HOSPODAŘENÍ MĚSTA LUŽE ZA ROK 2021
V roce 2021 hospodařilo město podle rozpočtu schváleného městským zastupitelstvem dne
16. 12. 2020. Celkové příjmy města činily na
konci roku 107 595 934,52 Kč a výdaje byly
realizovány v konečné výši 112 362 748,52
Kč. V průběhu roku byl rozpočet upravován
rozpočtovými opatřeními dle vývoje hospodaření a příjmu dotací. Orgány města projednaly
a schválily v průběhu roku 5 rozpočtových
opatření. Objem rozpočtových opatření činil
v příjmech 29 503 091,94 Kč a ve výdajích 18
835 478,25 Kč. Na příjmové stránce se jednalo
o přijetí dotací a navýšení daňových příjmů.
Na výdajové stránce šlo o zapojení výdajů
a dotací na uskutečnění převážně investičních
akcí a dalších výdajů dle rozhodnutí rady města a zastupitelstva města.
PŘIJATÉ DOTACE
V roce 2021 obdrželo město dotace od ministerstev, evropských fondů, Pardubického kraje
a transfery v celkové výši 26 242 074,30 Kč.
POSKYTNUTÉ DOTACE MÍSTNÍM
SPOLKŮM
Alokace na neinvestiční dotace pro rok 2021
byla neziskovým a podobným organizacím
schválena Zastupitelstvem města Luže 16. 9.
2020 ve výši 600 000,00 Kč.
ÚVĚRY A ZADLUŽENOST V ROCE 2021
Na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti, územní samosprávný celek hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše dluhu
nepřekročila k rozvahovému dni 60% průměru

jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2021 činí 18
502 044,00 Kč. Průměr příjmů za poslední
4 rozpočtové roky činí 75 657 079,64 Kč. Podíl
dluhu na příjmech města Luže tak vychází na
37%, a tedy nepřekračuje hranici 60%, která je
považována za mezní pro dodržení zdravých
a udržitelných financí města.

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno Krajským
úřadem Pardubického kraje na úřadu města
Luže ve dnech 21. 10. 2021. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Luže dne
21. 2. 2022.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření města za rok
2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

INVENTARIZACE MAJETKU
Město provádí v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků, inventarizace veškerého majetku,
a to jak fyzické, tak i dokladové. Inventarizace majetku byla provedena jednotlivými inventarizačními komisemi k 31. 12. 2021 dle
plánu inventur.

Kompletní závěrečný účet včetně tabulek a grafů je k dispozici na www.luze.cz nebo v papírové podobě v kanceláři účtárny Hospodářsko-správního odboru města Luže.

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Příspěvkové organizace ZŠ Luže, MŠ Luže
a ZUŠ Luže vykázaly za rok 2021 kladný hospodářský výsledek. Poskytnutá neinvestiční dotace školám činila 5.035.906,00 Kč.

Během června došlo k realizaci nízkého lanového parku pro děti v lese mezi Košumberkem
a Paletínskou kaplí.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2021
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 provedl Krajský úřad Pardubického kraje v souladu
s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.

Lenka Hyksová, vedoucí HSO

LANOVÝ PARK

Přijďte si protáhnout a posílit své tělo. Přístup
k lanovému parku je po lesní pěšině vyznačené
směrovkami od Košumberka nebo od Paletínské kaple.
Pozor, pěšina od Paletínské kaple není vhodná
pro kočárky.
Prosím respektujte pravidla bezpečnosti a provozního řádu a užijte si s dětmi příjemně strávený čas v lužském lese.
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PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA LUŽE
Pečovatelská služba Luže hledá do svého
týmu
Pracovníka v sociálních službách
Druh práce: Zajištění úkonů pečovatelské
služby na Domě s pečovatelskou službou
a v terénu: pomoc a podpora při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při chodu
domácnosti a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím.
Výše úvazku: Dohoda o provedení práce
- nepravidelně, dle potřeby zajištění provozu.
Požadavky na uchazeče:
•
svéprávnost, bezúhonnost a zdravotní
způsobilost
•
vlídný přístup k lidem, schopnost empatie
•
komunikační dovednosti a schopnost
práce v týmu
•
odborná kvalifikace podle § 116 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách není podmínkou, lze absolvovat
dodatečně.
•
řidičské oprávnění skupiny B je
výhodou

KNIHOVNA
Dovolená 4.- 8. července 2022

VOLBY 2022
Ve dnech 23. a 24. září 2022 čekají Českou republiku volby do zastupitelstev obcí,
městských obvodů a městských částí.
Pokud je vám alespoň 18 let a vaše právo volit v místě trvalého bydliště neomezuje např. vojenská služba ani trest
odnětí svobody, můžete vybírat své zastupitele na místní úrovni. Jejich funkční období trvá čtyři roky. V těchto volbách není možné žádat o voličský průkaz.

INFO Z RADNICE
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OBNOVA KŘÍŽE NA
HŘBITOVĚ V LUŽI – 1. ETAPA
V roce 2022 dojde k zahájení prací na restaurování kříže s Kristem ze hřbitova v Luži. Ten
byl vzhledem k již viditelnému výraznému vychýlení objektu od středové osy směrem dozadu
v prosinci 2021 demontován za pomoci techniky a dočasně uskladněn na jiném místě. Na obnovu kříže obdrželo město dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji pro rok 2022 ve výši 30 000 Kč, což pokryje cca polovinu výdajů na tuto první
etapu, jejímž zhotovitelem je na základě smlouvy o dílo BcA. Aleš Košvanec. Před samotným
restaurováním proběhne podrobný restaurátorský průzkum, který se bude skládat z odběrů
vzorků na vyhodnocení možného obsahu vodorozpustných solí v dolní partii kříže a z podrobného zákresu poškození. Restaurátorské práce budou zahrnovat především očištění kamene
od prachu a biologického napadení, odstranění dožilých vysprávek a tmelů, očištění usazených černých a sádrovcových krust, důkladné zapravení nezpevněných míst a prasklin. Další
práce budou součástí navazujících etap v příštích dvou letech. Přáním a snahou města Luže
je zachování této drobné sakrální památky a navrácení její původní podoby tak, aby mohla
i nadále utvářet veřejný prostor na městském hřbitově v Luži. V poslední době již nemohl kříž
vzhledem k silné degradaci, nestabilitě a dalším poškozením tuto funkci plnit.
Realizaci této akce finančně podpořil Pardubický kraj.

POLDR U KUTŘÍNA
Zhruba 400 milionů korun, 130 metrů dlouhá
betonová hráz a ochrana před povodněmi pro
tisíce lidí v obcích na toku Krounky a Novohradky. To je krátký popis poldru v Kutříně
na Chrudimsku. Stavba začala zhruba před rokem. Práce se teď ale zastavily a nedá se odhadnout, kdy budou pokračovat.
Sešly se dvě věci, které stavbu poldru zásadně
ovlivnily. V první řadě to jsou technické potíže. Když se stavbaři dostali pod zem, zjistili, že
podloží pro velkou hráz, má jiné složení a chová se jinak. Je nestabilní a nedrží ani boční svahy. Takže původní postup není možné použít.
A do toho přišlo zdražování. Ceny některých
materiálů se zvedly několikanásobně. Původní
smlouvu se proto investor - Povodí Labe - rozhodlo ukončit, jak říká mluvčí státního podniku
Hana Bendová.

„Ta situace už byla v současné době tak neúnosná, že nemělo smysl pokračovat podle stávající
smlouvy, protože by nebylo možné dodržet ji,
co se týče cen, ani provedených prací, protože
bylo potřeba kvůli geologickým poměrům udělat změny v projektu.“
V současné době je nutné projekt upravit, znovu nacenit a vypsat nový tendr na dodavatele,
který by stavbu dokončil. A zároveň se musí
staveniště zakonzervovat, aby na už hotové části bylo možné později navázat a pokračovat dál.
Zdroj: https://pardubice.rozhlas.cz/stavba-obriho-poldru-v-kutrine-stoji-prace-zastavily-technicke-problemy-i-drahe-8752069?fbclid=IwAR1p-Dbr1H4bhMoLB-sYOjmkg4Q7x5RfadTw3teiKKQdpiioQXdVJciJ_-4

autor: Josef Kopecký

INFO Z RADNICE

Z KNIHOVNY
V úterý 7. června proběhlo v budově knihovny PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Pasováni byli
žáci prvních tříd ZŠ Luže. Pod vedením paní
učitelky Kovačkové a paní učitelky Klůcové předvedly děti svým rodičům, příbuzným
a také panu Slavatovi s chotí, jak se za svůj první rok ve škole naučily číst. Prvňáčci předvedli
naučené básničky a písničky a každý žák přečetl úryvek z pohádky, aby předvedl, že se může
právem stát čtenářem. Paní Slavatová přečetla
slavnostní slib a při samotném pasování mečem
děti slib panu Slavatovi stvrdily. Odměnou malým čtenářům byl pamětní list, knížka, drobné
dárky a průkazka do knihovny. Děti byly moc
šikovné, a proto věřím, že si do knihovny brzy
najdou cestu.
Lucie Pešinová, knihovna

ČERVENEC 2022
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RECEPT
NA RYCHLÝ OBĚD
1200 g brambor, 6 ks mrkve okrájíme
a nakrájíme na kolečka 0,5cm silná, 2 ks
cibule nakrájíme také na kolečka, přidáme 1 lžíci oleje, 1 lžičku soli a promícháme. Zeleninu rozložíme na 4 ks alobalu
a navrch položíme okořeněná kuřecí stehna,
zabalíme do 4 balíčků a pečeme 30 min. při
teplotě 200 °C.
Dobrou chuť!

NOC KOSTELŮ
v Luži a okolí

Jako každý rok tak i letos v červnu se uskutečnila Noc kostelů.
Návštěvníci si mohli prohlédnout 31 papírových modelů kostelů a kaplí z blízkého
okolí i z celého světa v kostele sv. Bartoloměje, zapálit svíčku za mír v Paletínské
kapli, vyslechnout trubače na Chlumku
a mužský sbor v Janovičkách, navštívit
kaple na Dobrkově a v Srbcích, které jsou
jinak zavřené.
Děkujeme mladým hudebníkům za zahrání na rozmanité nástroje, MUDr. Pavlovi
Remešovi za zapůjčení vlastnoručně vyrobených modelů, které tvořily většinu vystavených exponátů, za zapůjčení obrazu
14 sv. pomocníků z depozitáře hradu Košumberka, který se na jeden den vrátil na
své původní místo v Paletínské kapli.

FOTOSOUTĚŽ

Poděkování patří i rodině Jiráskových za
pomoc při organizaci noci kostelů a neutuchající starost o chrám Panny Marie na
Chlumku, rodině Vomočilových z Dobrkova a panu Zdeňku Doležalovi ze Srbců za
otevření kaplí.
Památkami prošlo přes 230 návštěvníků.

VZPOMÍNKA
Ta krutá rána stále bolí, ale my vzpomínáme, v srdci tě stále máme, na tvůj hrob
kytičku pokládáme.
22. 7. 2022 vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Jiřího Kremličky.
Spoluhráči tenisového klubu, manželka
Mirka, dcera Lucie s rodinou,
maminka Milada.

4

WWW.LUZE.CZ

DOTACE NA
ZÁSAHOVOU OBUV
Pardubický kraj poskytl v roce 2022 dotaci na pořízení dvaceti párů zásahové obuvi
pro jednotky požární ochrany Luže, Bělá,
Doly, Radim a Srbce. Programová účelová dotace ve výši 60 tis. Kč bude požita
na nákup obuvi HAIX Fire Flash 2.0, která
je odolná vůči vodě, chemikáliím, mrazu
a sálavému teplu a je vhodná pro vyprošťování z plamenů a likvidaci požárů na volném prostranství i v uzavřených prostorech.
Na pořízení zásahové obuvi bylo provedeno
poptávkové řízení oslovením tři dodavatelů,
přičemž jako nejvýhodnější vyšla nabídka
ve výši 122 tis. Kč vč. DPH od dodavatele
PROBO-NB s.r.o. z Nového Boru.
Realizaci této akce finančně podpořil Pardubický kraj.

INFO Z RADNICE

REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE A
OPRAVA A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HRADEBNÍ
ZDI NA HRADĚ KOŠUMBERK
Na obnovu památky hradu Košumberk byla pro rok 2022 připravena dostavba jižní hradební
zdi, oprava a statické zajištění severozápadní zdi nádvoří purkrabství a první část rekonstrukce vodárenské věže. Vzhledem k obdržené dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ve výši 700 tis. Kč a dotaci z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji ve výši 120 tis. Kč byla v březnu zaktualizována projektová
dokumentace formou dokumentace pro změnu stavby před dokončením. Ta byla základním
podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané podle směrnice města Luže jako otevřená výzva zveřejněná
na úřední desce města. Nabídka podaná uchazečem Stavební a pece, spol. s.r.o. z Chrudimi
byla komisí shledána jako úplná a splnila podmínky stanovené zadávací dokumentací. Došlo tedy ke schválení a podpisu smlouvy o dílo za cenu necelých 2,1 mil. Kč včetně DPH
s termínem dokončení do 15. 11. 2022. Práce budou spočívat v nadezdění jižní hradební zdí
pohledovým opukovým zdivem do výšky 1,2 m, jehož rozměry budou uzpůsobeny budoucímu půdorysu dřevěné nástavby sociálního zázemí. Také dojde k vyzdění nového opěrného
pilíře z pohledového kamenného zdiva, vyzdění niky mezi stávajícími pilíři severozápadní zdi
nádvoří, nadezdění nižšího z pilířů a dozdění pilířku v rohu. Nad stávajícími pilíři, zazděnou
nikou a pilířkem bude provedená nová střecha s pálenými střešními taškami, které budou volené stejného vzhledu jako stávající krytina purkrabství. Vlivem odklonění zdiva a následných
poruch ve střeše purkrabství došlo k dlouhodobému zatékání srážkových vod do konstrukce
krovu. Zjištěna byla svislá trhlina šířky až 125 mm v rohu zdí purkrabství a nádvorní zdi,
propadlý prkenný stropní podhled v rohové místnosti pavlače a evidentní je poškození zhlaví
nosného trámu krovu. To vše bude opraveno. Ve vodárenské věži ve dvou rozích od dna věže
do výšky cca 3,50 m jsou kaverny šířky až 0,3 m, které budou vyplněny opukovým zdivem,
především ale dojde ke kompletní výměně krovu a střešní krytiny. Nová konstrukce bude
provedená podle konstrukce původní s použitím tesařských spojů s dřevěnými kolíky, bez novodobých spojovacích prostředků a bude dbáno na dodržení původních detailů.

Neinvestiční dotace neziskovým organizacím

AKCE
PRO SENIORY
Město Luže a Hurá na výlet uspořádali
v květnu výlet pro seniory. Dopoledne jsme
navštívili zámek v Ratibořicích, odpoledne
pak prošli Babiččino údolí se zkušeným
průvodcem, byli jsme v Muzeu herectví
a proběhla i malá beseda s režisérem a hercem Tomášem Magnuskem. V autobuse
nám byla k dispozici i zdravotnice.

ČERVENEC 2022

Organizace Luže
Tělovýchovná jednota Luže (kopaná)
Základní kynologická organizace
Svaz postižených v ČR
Junák – svaz skautů a skautek ČR Luže
SK Bělá
Jednota div. Ochotníků „Jaroslav“ Luže
Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk
SDH Srbce
SDH Luže
SDH Radim
SDH Doly
SDH Bělá
TTC Luže
Český rybářský svaz
Spolek Loly Růža
Spolek Janovičky
Myslivecký spolek Hubert
SDH Lozice
Spolek přátel Hamzova parku a arboreta - o dotaci nežádali
Český svaz včelařů
Ateliér Košvanec, z.ú.
Okrašlovací a stolový spolek Krajinka - o dotaci nežádali
Základní organizace Českého zahr.svazu
SRPDŠ při ZŠ Luže
Spinálníček, z.s.
Rozběháme Luži z.s.
Celkem

Schváleno
2022
83 000
15 000
5 000
40 000
25 000
30 000
30 000
25 000
60 000
25 000
25 000
25 000
10 000
25 000
20 000
17 000
15 000
10 000
0
20 000
10 000
0
15 000
40 000
10 000
20 000
600 000

INFO Z RADNICE
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STAVEBNÍ AKCE MĚSTA LUŽE
Od měsíce července, prosíme, počítejte s dopravními omezeními z důvodu těchto stavebních akcí:
•

Stavební úpravy ulice Na Výsluní – jde o změnu stavby před dokončením (ve vjezdech do obytné zóny budou instalovány krátké zpomalovací pásy a jeden zpomalovací pás ze žulových kostek, které spolu s obytnou zónou zajistí zpomalení dopravy, nově zde bude navrženo
14 parkovacích míst)

•

Obnova místní komunikace „Andělská cesta“ v Luži – výměna vrstev asfaltového krytu v úseku od Kaple sv. Jana Nepomuckého k vjezdu
do areálu technických služeb HL

•

Chodník v ulici Husova – dokončení žulového chodníku z „Krupáku“ až ke vjezdu do autoservisu Radoň, demolice a následná výstavba
nové opěrné zdi autoservisu tak, aby měl nový chodník dostatečnou šířku, rozšíření silnice a posunutí chodníku na druhé straně více do zeleně
Děkujeme za pochopení.

MUNIPOLIS / MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně
informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se
k odběru informací a už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy.
Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba
je zdarma!

Luže zavádí Munipolis

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
•

Upozornění na krizové události – výpadky
energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky,
varování před podomními prodejci, apod.

•

Novinky a důležitá upozornění z úřadu
- poplatky, obecní zpravodaj

•

Pozvánky na kulturní a sportovní akce

V registračním procesu si sami můžete nastavit,
jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše
telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle
varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště atd.) Vaše údaje jsou
v bezpečí a v souladu s GDPR.

https://luze.munipolis.cz

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:
https://luze.munipolis.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na MÚ
- rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas naší samosprávy si můžete stáhnout přímo na
App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat
naše město a budete mít informace vždy po ruce.

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Dopravní informace

Informace z úřadu

Novinky z webu

Odstávky a poruchy

Senioři

Kulturní akce

Sportovní akce

Lužský zpravodaj - elektronicky
Zpravodaj

Nevidomí a slabozrací

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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NOVÉ LAVIČKY NA
CESTIČCE LÁSKY
Vypravte se na romantickou procházku
na Cestičku lásky za Paletínskou kaplí
a odpočiňte si na pohodlných nových lavičkách, které doplňují mobiliář okruhu
Přírodou se 14 svatými pomocníky.

INFO Z RADNICE

ČERVENEC 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA
Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! Každý jich v průměru
vytřídil bezmála 72 kilogramů!
V Praze dne 19. května 2022
Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí trend, třídili navíc
s takovým elánem, že překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý
obyvatel ČR do barevných kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více
než v roce 2020!
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství vytříděných
odpadů na jednoho obyvatele podobným tempem jako v předchozích letech. Třídění zůstali Češi
věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy bezmála ¾ všech obyvatel pravidelně třídí své
odpady. A třídili ještě více, než kdy předtím. V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů papíru,
16,8 kg plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.

MALÁ SOUTĚŽ PRO
DĚTI A DOSPĚLÉ
I v červencovém zpravodaji pokračujeme
v malé soutěži. Tentokrát budete hádat
„objekt“, který naleznete v Luži.
Zasílejte nám na mail tic@luze.cz - o jaký
objekt se jedná, místo, kde ho můžeme vidět, a rok instalace.
Děkujeme všem za Vaše odpovědi.

Nová definice recyklace a kroky na podporu recyklace
Zásadní dopad na plnění stanovených cílů měly nové odpadové a obalové předpisy, které zavedly
nová evropská pravidla. Tím nejdůležitějším byla změna statistických definic recyklace, zejména
rozlišení procesu úpravy odpadů pro recyklaci od samotné konečné recyklace. Pro ČR bylo také
významné vyřazení produkce certifikovaných alternativních paliv (TAP) ze statistického vykazování
recyklace, kam dosud patřila. I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci (materiálové využití)
ještě více podpořit.
Na pozadí epidemiologických opatření tak probíhaly dva velmi důležité procesy směřující k vyšší
recyklaci. Tím prvním byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly zavedeny tzv.
multikomoditní sběry tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr materiálově různých odpadů do
jedné nádoby tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich následné oddělení. Typicky jde o sběr kovů
spolu s plasty. Tento způsob sběru umožňuje intenzivní sběr všech tříděných komodit i v husté
zástavbě, kde z prostorových důvodů není možné instalovat další kontejnery. Proto tuto možnost
třídění uvítala řada obcí, které tak mohly bez problémů nabídnout hustou síť nádob a pytlů pro sběr
kovů. Díky této změně dnes může takto kovy třídit více než 8 milionů občanů a sběrná síť pro ně se
dále rozšiřuje.
Druhým podstatným prvkem pak byla započatá organizační i technologická modernizace
dotřiďovacích procesů na třídicích linkách, zejména v případě plastů. Smyslem je především odklon
od výroby TAP, do procesu recyklace, tedy zvýšení účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery. Tento
modernizační proces na třídicích linkách jsme podporovali úpravou odměn, které nejen výrazně
narostly, protože kvalitní dotřídění je pochopitelně dražší, ale také jsou nyní navázány na samotnou
dosaženou účinnost. To pochopitelně motivuje linky k inovacím v technologii i organizaci jejich
provozu.
Smyslem změny způsobu financování bylo spojit jej nikoli s množstvím upravovaného odpadu, ale
především s množstvím odpadu vstupujícího do konečné recyklace. Cílem je tedy propojit financování
třídicích linek s měřicím bodem recyklace, který dle nové legislativy je na výstupu z dotřiďovacího
procesu. Současně navýšené platby reflektovaly novou zákonnou úpravu, která vyžaduje, aby i
nerecyklovatelný odpad byl využit, alespoň energeticky. Díky zahájené intenzifikaci procesu dotřídění
odpadu se podařilo dosáhnout dobrého výsledku recyklace i v případě plastových obalů, kde je podle
nových definičních podmínek zajištění splnění požadovaného cíle recyklace nejobtížnější. Tento
proces modernizace bude pokračovat i v dalších letech, protože pro splnění náročných cílů směrnic
EU bude nutné dosáhnout ještě vyšší účinnosti třídění.
EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let
Rok 2021 byl pro celý systém třídění a recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti nakládání s odpadem
projevovala řada problémů spojených s epidemií, ale také se zásadně změnily prakticky všechny
předpisy spojené s odpady a recyklací obalů. EKO-KOM, a.s., problémy překonal ve spolupráci
s obcemi, městy i odpadovými firmami. Letos je to již 25 let soustavné spolupráce na rozvoji sběrné
sítě, jejím financování, na vylepšování technologií třídicích linek a rozvoji recyklace obalů.
Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na
jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako
zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje zátěž životního
prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů šetříme přírodní zdroje surovin, energii
a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci odpadů se nám také daří významně
snižovat uhlíkovou stopu. Loni se podařilo dosáhnout úspory CO2 ekv. ve výši přes 980 000 tun.
Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace EKO-KOM za rok 2021, včetně grafů,
naleznete v příloze.
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205,
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
O společnosti EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané
MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce průmyslových podniků, měst a
obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení
z 76. schůze Rady města Luže konané
dne 16. 5. 2022 v 15:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký,
M. Sýs
Omluveni: V. Volejník
Rada města schvaluje:
01/76 Přidělení bytu paní U. V. v bytovém domě
U Stadionu 259, Luže byt č.16, na dobu určitou od
1.6.2022 do 31.5.2023 a uzavření Smlouvy o nájmu
bytu, dle přílohy.
02/76 Záměr výpůjčky části nemovitého majetku, který se nachází na p. p. č. 933, p. p. č. 510/2
a p. p. č. 506 v k. ú. Luže pro spolkovou organizaci
Tělovýchovná jednota Luže, z. s., dle přílohy.
03/76 Objednávku na dodávku 20 ks zásahové obuvi
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů od dodavatele PROBO-NB s.r.o., Nový Bor, IČ: 05328942, dle
přílohy.
04/76 Provozní řád sportovního areálu města Luže
v ulici U Stadionu, dle přílohy.
05/76 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem: „Rekonstrukce místních komunikací v místní části Srbce“, se zhotovitelem
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto 566 01,
IČO:25953818, dle přílohy.
06/76 Rozhodnutí o výběru dodavatele JUANA
TRADE s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2,
IČ: 29131367 na veřejnou zakázku s názvem: „Výstavba chodníku a opěrné zdi v ulici Husova-Luže“,
dle přílohy.
07/76 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky: „Výstavba chodníku a opěrné zdi v ulici Husova-Luže“, se
zhotovitelem JUANA TRADE s.r.o., Vyšehradská
1349/2, 128 00 Praha 2, IČO: 29131367 dle přílohy.

Výpis usnesení
z 77. schůze Rady města Luže konané
dne 30. 05. 2022 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
M. Sýs, J. Kopecký, M. Hrnčál
Rada města bere na vědomí:
01/77 Vyhlášení volného dne na 24. 6. 2022 pro žáky
Základní školy, Luže, okres Chrudim, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
02/77 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v bytovém domě v Bělé č.p. 49, Luže, paní D. J., na dobu
určitou do 30. 6. 2023, dle přílohy.
03/77 Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu
3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji
na rok 2022 na akci „Luže, obnova kříže na hřbitově
– 1. etapa“, dle přílohy.
04/77 Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu
3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji
na rok 2022 na akci „Luže, hrad Košumberk, oprava
a statické zajištění SZ zdi nádvoří purkrabství“, dle
přílohy.
05/77 Podání žádosti o finanční příspěvek z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury na rok 2023 na akci „Restaurování tří
soch z mobiliáře hradu Košumberk“.
06/77 Podání žádosti o příspěvek z rezervy Progra-

mu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón Ministerstva kultury
na rok 2022 na akci „Obnova opěrné zdi bočního
vstupu č.p. 241 v Luži“.
07/77 Objednávku dle cenové nabídky na technický
dozor investora na stavební akci: „Výstavba chodníku a opěrné zdi v ulici Husova – Luže“ od pana Ing.
Vladimíra Dulíka, dle přílohy.
08/77 Objednávku dle cenové nabídky na výměnu
dveří v budově č. p. 286, ulice Komenského, Luže,
od firmy Truhlářství ZIMA s.r.o., dle přílohy.
09/77 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci
stavby s názvem: „Výstavba chodníku v obci Radim“, se zhotovitelem Juana Trade s.r.o., 128 00 Praha 2, IČO: 29131367, dle přílohy.
10/77 Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci
„Kanalizace – v místních částech Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky“, se zhotovitelem Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČ: 27484211, dle přílohy.
11/77 Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky
s názvem „Naučná stezka Krajem Slavatů“ dle přílohy
.
Rada města jmenuje:
12/77 Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku a instalaci turistického mobiliáře na akci „Naučná stezka Krajem
Slavatů“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
13/77 Účetní uzávěrku města Luže za rok 2021, dle
přílohy.
14/77 Závěrečný účet města Luže za rok 2021 bez
výhrad, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání
hospodaření města za rok 2021, dle přílohy.
15/77 Čerpání rozpočtu města za období I. - IV.
/2022, dle přílohy.
16/77 Rozpočtové opatření č. 5/2022, dle přílohy.
17/77 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Luže pro následující volební období 2022-2026
v počtu 15 členů, dle § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
18/77 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Luže a obcí Střemošice č. 1/2022,
dle přílohy.
19/77 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na
obnovu nemovité kulturní památky z účelové dotace
Ministerstva kultury příjemci IFASO, s.r.o. Chrudim na akci „Dům č.p. 10 – rekonstrukce vnitřních
prostor budovy a střechy“ ve výši 201 000 Kč, dle
přílohy.
20/77 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města v roce 2022 příjemci IFASO, s.r.o.
Chrudim na úhradu nákladů spojených s akcí obnovy
kulturní památky „Dům č.p. 10 – rekonstrukce vnitřních prostor budovy a střechy“ ve výši 72 000 Kč,
dle přílohy.
21/77 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na
obnovu nemovité kulturní památky z účelové dotace
Ministerstva kultury příjemci Židovská obec v Praze
na akci „Synagoga – restaurování 2 ks vnějších dveří“ ve výši 150 000 Kč, dle přílohy.
22/77 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na
obnovu nemovité kulturní památky z účelové dotace
Ministerstva kultury příjemci Římskokatolická far-
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nost Luže na akci „Kostel sv. Bartoloměje – restaurování schodů před portálkem na západní straně“ ve
výši 137 000 Kč, dle přílohy.
23/77 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku
na obnovu nemovité kulturní památky z účelové dotace Ministerstva kultury příjemci Římskokatolická
farnost Luže na akci „Kostel sv. Bartoloměje – restaurování kamenných portálků a dveří na severní
a západní straně“ ve výši 282 000,- Kč, dle přílohy.
24/77 Kupní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. na vodovodní řad a kanalizační stoku (název stavby „Vodovod a kanalizace v ulici
Dukelská v Luži – SO 01 Vodovodní řad a SO 02
Kanalizační stoka“) na pozemcích parc. č. 977/35, č.
981/1 a č. 1022 v k. ú. Luže, dle přílohy. Kupní cena
činí 1 531 098, 91 Kč s DPH.
25/77 Smlouvu o vkladu do společnosti Vodovody
a kanalizace Chrudim, a. s., dle přílohy. Výše vkladu
činí 1 139 000 Kč.
26/77 Prodej části pozemkové parcely č. 977/1, nově
jako p. č. 977/46, o výměře 8 m², ostatní plocha – jiná
plocha, v k. ú. Luže, Římskokatolické farnosti Luže,
Komenského 137, 538 54 Luže, za 75 Kč/m²,
dle přílohy.
27/77 Záměr směny části pozemkové parcely č.
843/2, nově jako pozemková parcela č. 843/4,
o celkové výměře 526 m², ostatní plocha – ostatní
komunikace a pozemkové parcely 843, nově jako
pozemková parcela č. 843/5, o celkové výměře 847
m², ostatní plocha – ostatní komunikace, obě v k. ú.
Radim, ve vlastnictví města Luže za části pozemkových parcel č. 791/8 a 791/4, nově jako pozemková parcela 791/39, o celkové výměře 768 m²,
ostatní plocha – ostatní komunikace, v k. ú. Radim,
ve vlastnictví Oseva Agri Chrudim, a. s., se sídlem
Kočí 159, 538 61 Kočí. Doplatek rozdílu výměr
150 Kč/m².
28/77 Prodej pozemku č. st. 30, o výměře 1293 m²
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný
dům č. p. 25 a pozemku č. 227/2, o výměře 1611 m²,
zahrada, vše v k. ú. Zdislav panu R. K., Luže, za cenu
2 400 000 Kč, dle přílohy.
29/77 Dohodu o složení bankovního depozita za prodej pozemku č. st. 30, o výměře 1293 m² zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p.
25 a pozemku č. 227/2, o výměře 1611 m², zahrada,
vše v k. ú. Zdislav, s panem R. K., Luže, dle přílohy.
30/77 Smlouvu o advokátní úschově s JUDr. Danou
Večerníkovou – advokátkou, Sladkovského 767, 530
02 Pardubice, ev. č.: ČAK 08705, dle přílohy.
31/77 Rozpočtové opatření č. 6/2022, dle přílohy.
32/77 Nevyužití předkupního práva města Luže
k pozemku p. č. st. 123, o výměře 431 m², zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt č. p. 209,
jiná stavba a pozemku p. č. 45, o výměře 685 m²,
zahrada, vše v k. ú Luže, dle kupní smlouvy ze dne
28. 2. 2022.
33/77 Dohodu o zrušení věcného předkupního práva
města Luže k pozemku p. č. st. 123, o výměře 431 m²,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt
č. p. 209, jiná stavba a pozemku p. č. 45, o výměře 685 m², zahrada, vše v k. ú Luže, s panem P. Z.,
Luže, dle přílohy.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Než začnou hlavní prázdniny, na které se děti
těší, zpříjemnili jsme si dny v mateřské škole.
Například polodenním výšlapem všech tříd za
poznáním na Kozí farmu v Lozicích. Cesta
vedla okolo Voletického rybníka, kolem splavu
v Lozicích až na statek u Lechnýřů.
Od manželů jsme se dozvěděli, jak kozy žijí
a jak, bychom se o ně měli starat. Proběhlo společné krmení pampeliškovými listy, které děti
natrhaly. Každý si mohl vlastnoručně vyzkoušet dojení kozy Lizy. Při pohlazení kůzlátka si
měly děti možnost prohlédnout zvíře zblízka.
Moc děkujeme za pěkně strávené dopoledne
v přírodě. Cestou zpět do MŠ jsme se zastavili
u ohradníku s oslíky.

MYSLIVCI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dalším zajímavým setkáním v rámci myslivosti
a ochrany přírody za námi přijeli z místního
spolku HUBERT manželé Křivkovi s ukázkou dravců a p. Kostelecký nám předvedl na
školní zahradě výcvik psů pro myslivost. Dozvěděli jsme se cenné informace např. o chovu
poštolky a jestřába. Jako poděkování za jejich
práci jim byla odměna zasloužilý potlesk dětí
a p. učitelek.
Měsíc červen byl ve znamení motýlů. V naší
školce jsme se o motýlky starali. Pozorovali
jsme transformaci housenek v barevné babočky. Celý proces nám umožnil jednu z nejzajímavějších proměn přírody, týden s námi žili ve
třídě. Po vylíhnutí je děti několik dnů krmily
a pozorovaly jejich chování zblízka. Pak jsme
společně naše Babočky bodlákové vypustli do
přírody a popřáli jim šťastnou cestu.
Na počátku vajíčko
drobné jako zrníčko.
Co se líhne z vajíčka?
Housenková larvička.
Ta se v kuklu promění,..
Kolektiv MŠ

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
v Mateřské škole Luže začal tradičně

a vyslovujeme i potěšení, že se děti po celé dopoledne chovaly přímo příkladně.

Již řadu let spolupracuje Mateřská škola Luže
s Mysliveckým spolkem Hubert Luže. Každoročně v červnu přicházejí naši myslivci do
školky s různými zvířátky a i formou soutěží,
vyprávěním o přírodě a chování v ní, pomáhají
vychovávat děti ke vztahu k rostlinám, zvířatům a přírodě vůbec.

za Myslivecký spolek Hubert Luže
Roman Kostelecký

Setkání bývá doplněno ukázkou výcviku loveckých psů, ukázkami loveckých dravců
a i jiných zvířátek. Děti soutěžili ve znalostech
chování v přírodě, určování rostlin i zvířat,
a sladkou odměnu za znalosti nakonec dostaly
všechny děti.
Děkujeme paní ředitelce a i všem paním učitelkám, že vedou děti k pěknému vztahu k přírodě
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Konec školního roku 2021-2022 je za námi
a tak bych chtěl poděkovat všem kolegům
a zaměstnancům školy za energii, se kterou
zvládli všechny výzvy, které se během uplynulých deseti měsíců objevily:
Vedle občasných karantén a distanční výuky jsme zahájili první ročník přípravné třídy,
zahájili jsme také činnost školního klubu pro
žáky I. stupně, kteří již nemají možnost navštěvovat školní družinu. Dále jsme se pustili
do výuky Informatiky novým způsobem a snažili se zahrnout do výuky všech předmětů digitální technologie. Zahájili jsme spolupráci se
Střediskem volného času Mikádo ve Vysokém
Mýtě a také vyzkoušeli tandemovou výuku,
kdy se před třídu postaví dva učitelé. Velkou
výzvou pro nás také byl příchod žáků z Ukrajiny a jejich začlenění do třídních kolektivů
a pomoc v nelehké životní situaci. K dispozici
jsme měli kolegyně z mobilního týmu – školní
psycholožku, speciální pedagožku a sociální
pedagožku. Za velké podpory města Luže se
povedlo dokončit rekonstrukci sociálních zařízení, ředitelny a sborovny, některých kmenových tříd, odborných učeben a kabinetů na
II. stupni. A také jsme na závěr roku nabídli možnost prohlídky školy všem zájemcům
uspořádáním Dne otevřených dveří.
K těmto novým aktivitám jsme se všichni
snažili vylepšovat a posunovat své znalosti
a dovednosti, které prospějí tomu, že se děti
budou ve škole cítit dobře a budou se moci
učit naplno a s radostí.
Velké poděkování patří také všem rodičům
za spolupráci se školou a Vaši podporu,
stejně tak jako i dětem, které jsou pro nás
velkou inspirací.

Chci nám všem popřát krásné léto a dostatek
prostoru pro načerpání energie, kterou budeme do dalšího školního roku potřebovat!
A protože byly poslední školní dny na akce
a události opravdu nabité, včetně mnoha
úspěchů naších žáků na soutěžích, podívejte
se na naše webové stránky školy www.zsluze.net, kde najdete informace ze školního
dění včetně všech fotografií a dalších důležitých informací.
Mgr. Vít Hospodka – ředitel ZŠ Luže

Poděkování
Žáci a učitelé prvního stupně děkují Městu
Luže za pořízení leteckého foto-obrazu mapy
města Luže a okolí v rozměru 80 x 160 cm. Od
začátku června zdobí část chodby v 1. patře 1.
stupně. Žáci si na něm ukazují, kde co je, kde
bydlí... Do budoucna máme ještě v plánu přidat výtvarné práce našich žáků, které zachycují naše nejvýznamnější památky a fotografie
našich nejzáslužnějších spoluobčanů.
Jazykový workshop ve 4. A
Děkujeme lektorkám jazykové školy Zeb-

ra za úžasný program. Připravily si pro nás
nabyté čtyři hodiny zajímavých aktivit. Dozvěděli jsme se, kde všude se mluví anglicky
a kde se anglicky domluvíme. Seznámili jsme
se se základními údaji největších anglicky
mluvících zemí - Velké Británie, Austrálie
a USA. Proč se učit anglicky nás motivoval
youtuber původem z USA, který se během
pouhého jednoho roku naučil výborně česky
a vůbec se nedivíme, že sklízí obdiv u nás
v ČR. Hlavní je nebát se mluvit, i když třeba
uděláš chybičku, domluvíš se. Úplně top aktivita byla konverzace v angličtině s rodilými mluvčími. Skvělé bylo, že se nikdo nebál
klást otázky a získat co nejvíce informací. Na

závěr jsme si ověřili, jak jsme dávali pozor.
Čekal nás kvíz přes aplikaci Kahoot. Všichni
s touhou vyhrát, se zápalem vybírali ze čtyř
možností tu správnou. Vítězové si na památku odnesli zápisník s logem jazykové školy.
My ale už víme, že vítězem je každý, kdo si
uvědomil, jak je v dnešní době důležité se
tento jazyk s pílí učit!
Mgr. Lenka Psotová, učitelka 4. A
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ZE SETKÁVÁNÍ V JANOVIČKÁCH
Druhá výstava roku - Básníci ticha 2
Kavárna, relaxační středisko, nemocnice… Petr Čada ukazuje svá díla
na netradičních místech. Nejinak tomu bude i nyní, další jeho výstavu
- Básníci ticha 2 - hostí kostel Zvěstování Panně Marii v Janovičkách
u Luže. Druhou letošní výstavu tu otevře vernisáž v sobotu 6. srpna
ve 14 hodin. Naváže na ni pohádka v 15 hodin.
Čada aktuálně pracuje akrylem, který vystřídal dřívější malování olejem. Pro výstavu připravuje devět pláten 120x 80 centimetrů a nějaké drobnosti. “Vše je prodejné, cenu bych rád probral se zájemcem.
Kolik chce, nebo může. Jak po obrázku touží,” vysvětluje výtvarník.
Rodák z Uherského Hradiště tvoří odmala. “Maluji odjakživa, nebo
si to alespoň myslím,” říká o sobě. Plány o tom živit se uměním mu
prý zhatila “strana”: “Byl jsem vyzván, téměř donucen, ke studiu strojařiny,” popisuje a dodává: “Maloval jsem si už na základce a pan
profesor Diblík, učitelka Uhlířová na Lanškrounské ZUŠ a pan farář
Kacálek - dnes již známý disident - mě k tomu vedli a pomohli.”
Tvorba končící v šuplíku získala své první diváky až po “revoluci”.
”S pomocí mé kamarádky Šárky Češkové jsme uspořádali výstavu Básníci ticha v jedné kavárně v Jablonci n Nisou,” vypráví Čada, který se
v životě už hodněkrát stěhoval a ještě více cestoval: “Prolezl jsem
křížem krážem snad celé Čechy, Moravu a Slovensko a když bolševik
polevil i celou Evropu a taky kus Afriky. Nyní prolézám okolí Předhradí, lesy, remízky, okolí řeky a samot.”
“Živil jsem se jako učitel, mistr odborného výcviku, sportovní referent, vedoucí výroby, pracovník na závodišti, správce budov, vedoucí
všeho možného i nemožného. A jedno již vím. Když někde pracuju,
špatně maluju a nesoustředím se... Na každou výstavu padla nějaká ta
přestávka, ať zdravotní nebo na úřadu práce,” svěřil se Čada, který se
už prý těší do předčasného důchodu.
Výstava bude v kostele k vidění každou neděli od 11 do 16 hodin.

Tři pohádky s angličtinou přiveze Divadlo pěti elementů
Hudba plná barev a tvarů propojuje tři klasické lidové příběhy - pohádky O třech prasátkách, O třech kůzlátkách a O třech medvědech. Do
kostela v Janovičkách představení Tři pohádky přiveze Divadlo pěti
elementů. Děti od 3 do 10 let i jejich rodiče si je mohou užít v neděli
6. srpna od 15 hodin, hned po vernisáži výstavy. Kromě ručně vyráběných loutek si starší děti také opráší angličtinu, mladší si ji vyzkoušejí. Pomůže jim s ní malovaný slovníček.
Loutky jsou z dílny Anyi Kopecké, dramaturgie, hudby a herectví se
ujala spolu s kolegyní Veronikou Krátkou. A pozor, pohádku už viděly
stovky dětí na druhé straně zeměkoule, v Austrálii, kde divadlo pěti
elementů téměř desítku let působilo.
•

10. 7. 2022, 15.00 - Nedělní matiné - Koncert účastníků mistrovských kurzů v Litomyšli

•

17. 7. 2022, 15.00 - Divadlo Víti Marčíka - O holčičce, která
se ještě nenarodila. Pohádka pro všechny, kteří se nebáli narodit
a teď mají strach z umírání, představení pro děti i dospělé

•

6. 8. 2022, 14.00 - Vernisáž výstavy: Petr Čada, Šárka Češková - Básníci ticha 2.
15.00 - Divadlo pěti elemntů: Tři pohádky (klasické příběhy pro
pojené hudbou, s lekcí prázdninové angličtiny)

•

6. 11. 2022, 14.30 - Posvícenská mše svatá

•

24. 12. 2022, 11.00 - 16.00 - ŠTĚDRÝ DEN, BETLÉMSKÉ
SVĚTLO

S p o l e k
V á s
z v e

z a

J A N O V I Č K Y
k u l t u r o u

OBRAZY PETRA ČADY 6.8.–18.9.

54

HUDBA RÁFKOWICZ ve 14 hod.
Veronika Rauchfussová - housle, zpěv
Marek Rauchfuss - kytara, zpěv

DIVADLO PĚTI ELEMNTŮ v 15 hod.

TŘI POHÁDKY

Klasické příběhy propojené hudbou,
s lekcí prázdninové angličtiny

Vernisáž:

6.8. 2022
od 14 hodin
Kostel Zvěstování Panně Marii
v Janovičkách u Luže

mapa

Výstava bude v kostele k vidění
každou neděli od 11 do 16 hodin.

www.janovicky.cz

Pozvánka na www.facebook.com/janovicky.

www.facebook.com/janovicky
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SDH DOLY
Oslava 100. výročí založení SDH Doly 21. 5. 2022

pozic pomocí panáků a slalom s hadicemi k terčům.

Oslavy 100. výročí založení sboru měly úplně jiný začátek, než jsme si
představovali. Po půlroční přípravě a dvoudenním chystání a stavění věcí
na místě jsme v pátek večer dodělávali poslední detaily a těšili se na ranní
zahájení okrskových závodů. Několika minutová noční bouřka ale vše
zničila.

Celé odpoledne probíhala současně s programem výstava nejrůznější hasičské techniky. Dětem se nejvíc líbila Tatrovka, policejní auto
a motorka a také projížďky na koni a v kočáru.
Krásnou zajímavostí byla také výstava fotografií z historie obce
a sboru „Vesnice v běhu času“, kterou připravila Ludmila Bártová.
Tuto výstavu je možné si prohlédnout každý pátek od 19:00 do 21:00
v kulturním domě v Dolích.
Oslavy zakončila večerní zábava s kapelou SaMo-band, která probíhala až do pozdních nočních hodin. Fotky z průběhu celého dne
(včetně fotek před a po páteční noční bouřce) jsou umístěné na FB
profilu SDH Doly.

Nový znak

Z osmi postavených stanů zůstal stát jeden jediný a i ten byl z části poničený. Většina stolů a lavic byla shozená a rozházená, veškeré zázemí,
občerstvení, vystavené předměty i ceny pro týmy byly poničené větrem
a deštěm. Pár set metrů od místa konání oslav spadl strom na elektrické
vedení, a tak po vypnutí elektrické energie a zhasnutí světel byla vidět
pouze hromada poničených stanů a požár vedení v dálce. V tu chvíli nikdo z nás nevěřil, že druhý den budou moct oslavy proběhnout.
Ráno po svítání, když bylo pořádně vidět, co noční průtrž způsobila, byl pohled na místo ještě děsivější. Zvažovali jsme, jestli je
vůbec reálné, aby okrskové závody proběhly. Ale jak to tak bývá,
těžké chvilky ukazují, že spojením sil se dá zvládnout i nemožné.
Spoustu lidí přispěchalo pomoci, každý poznal, co je potřeba udělat,
a tak se nám během sobotního rána povedlo sehnat a postavit alespoň pár jiných stanů, opravit sezení, vytisknout a připravit nové
cedule a ceníky, natáhnout nové pásky, narovnat a osušit všechno nádobí a občerstvení a alespoň částečně zachránit ceny, diplomy
a poháry. Všem patří velké poděkování za neuvěřitelnou ochotu, pomoc
a pracovitost.
Nakonec byly závody zahájeny s malým zpožděním, ale proběhly podle plánu bez omezení. Kromě parádních výkonů družstev mužů
i žen nám svůj požární útok předvedly i dva týmy dětí z SDH Luže.
Nejlepší čas zaběhl tým z Lozic a kromě prvního místa tím získal
i postup do okresního kola.
Slavnostní program po závodech pokračoval žehnáním nového hasičského praporu s novým znakem SDH Doly. Kromě praporu
a znaku našemu sboru přibyly další dvě věci – a to vyřezávaná socha sv. Floriána (patrona hasičů), která zároveň slouží
i jako stojan pro prapor, a také nová oválná smaltovaná cedule s hasičským znakem, kterou jsme dostali jako dar, takže i pro nás byla velkým
překvapením. Zástupce z okresu Jiří Boháč společně se starostou okrsku
Janem Stoklasou a starostkou města Luže Veronikou Pešinovou předali
vyznamenání členům sboru.
Pro většinu hasičů i nehasičů byla nejzajímavějším bodem odpoledního
programu ukázka vyprošťování zraněných z havarovaného vozidla od
SDH Holice. Kromě soutěže v tradičním požárním útoku proběhla soutěž
i v tom netradičním, ve kterém nechybělo ani skákání v pytli, losování
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Šermíři
5. + 6 . 7. 2022 10 – 17 hod.
Hrad Košumberk
Šermířské souboje, dětský rytířský turnaj, dobová
taneční vystoupení, celodenní lukostřelba, řemeslné
prodejní stánky, ukázka řemesel, dřevěný kolotoč...

11,13,14,15,16 hod.
11:45 hod.
13:30, 14:30,15:30 hod.
Vstupné 100,-/50,- (200,- rodina)
občerstvení zajištěno

pořadatel: město Luže

rytířská vystoupení
dětský rytířský turnaj
dobová taneční vystoupení

ČERVENEC 2022

KAM ZA KULTUROU

ČERVENEC 2022

D IVA D ELN Í S PO L EK J. N. ŠTĚP Á NK A CHRU DIM
VÁS SRDEČ NĚ Z VE

JAKO V NEBI,
TAK I NA ZEMI
KOMEDIE NA MOTIVY HRY W+V
S PÍSNIČKAMI J. JEŽKA

23. 7. 2022

Hrad Košumberk

neděle

24. 7. 2022
v 15 hod.

HRAD
KOŠUMBERK

ve 20 hod.

Dell Arte - vítání na chůdách

REŽIE: KAREL BŘÍZA
HRA JE ZASAZENÁ DO DOBY ANTIKY S PATŘIČNOU NADSÁZKOU
A UKAZUJE, ŽELBOHU, STÁLE STEJNÉ LIDSKÉ NECTNOSTI.

Brémští cirkusanti

– kejklířská pohádka

Škola žonglování

HRA BUDE UVEDENA

vstupné: 100 Kč
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO / POŘADATEL: MĚSTO LUŽE
Informace na www.divadelnispolekchrudim.cz
a www.fb.com/divadelnispolekchrudim
Činnost finančně podporuje město Chrudim.

COUNTRY
ZÁBAVA
SKUPINA BOLASO
SOBOTA

DS Chůdadlo

30. ČERVENCE 2022
V 18 HODIN
HRAD KOŠUMBERK

VSTUPNÉ 100,OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

pořadatel: město Luže

Vstupné 100,-/50,- (rodinné 200,-)
občerstvení zajištěno

pořadatel: město Luže

15

16
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ZKO Luže

Ukázky výcviku ve
sportovní kynologii

7. 8. 2022 v 15h.
HRAD KOŠUMBERK

vstupné dobrovolné / občerstvení zajištěno

Dogdancing - Kristýna Lakomá
Psi: Happy (kříženec border kolie)
J-J (sheltie)
pořadatel: město Luže

KAM ZA KULTUROU

ČERVENEC 2022

17

skupina

bořice

tradiční

Pouťová zábava
Pátek 19. srpna 2022

od 20 hodIN / HŘIŠTĚ LUŽE
vstupné 100,občerstvení zajištěno / pořadatel: město Luže

OLGA LOUNOVÁ

& BAND

sobota

3. 9. 2022

ve 21,30h.
Městské
Slavnosti

Hrad
Košumberk
vstupné: 100,-

pořadatel: město Luže

18
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO
Červen

9. 7. od 17,00 h.

5. 8. od 17,00 h.

4. 6. od 16,00 h.

RODINNÝ MUZIKÁL
MŮJ DĚDA JE ČERT
Hrad Košumberk

spělé–Lakomá Barka a hudební program
Hrad Košumberk

Kostel Janovičky

10. 7. od 15,00 h.

6. 8. od 19,00 h.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO
ADÁMKA

DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk

KONCERT ÚČASTNÍKŮ LETNÍCH
MISTROVSKÝCH KURZŮ

DIVADLO R. BRZOBOHATÉHO

Kostel Janovičky

Vinetůůů!
Hrad Košumberk

13. 7. od 21,30 h.

6. 8. od 18,00 h.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

BOLASO – COUNTRY ZÁBAVA

Letní kino / Hrad Košumberk

Doly

Hrad Košumberk

15. 7. od 18,00 h.

10. 6.

Hrad Košumberk

7. 8. od 15,00 h.
ZKO LUŽE-ukázka výcviku ve sportovní
kynologii
Hrad Košumberk

10. 6. od 18,00 h.

MUZEJNÍ NOC

NOC KOSTELŮ
Luže a okolí

11. 6. od 13,00 h.

VÝROČÍ 130. LET ZALOŽENÍ
SHD BĚLÁ
Večerní taneční zábava
12. 6. od 14,00 hod.

VERNISÁŽ OBRAZŮ L. DVOŘÁKA
VÝSTAVA červen-červenec
od 14,30 LACHTANÍ DIVADLO
Kostel Janovičky

17. 6. od 19,00 h.

SKUPINA PLAVCI & JAN
VANČURA
Hrad Košumberk

Červenec
Červenec-srpen

VÝSTAVA - ZUZANA MELCKENBEECK
VYSOKÁ

Malby zátiší a šperky
Hrad Košumberk

PYTLÁCKÁ NOC
16. 7. od 20,00 h.

DS NODIVSE
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Wiliam Shakespeare: Půjčka na oplátku
Hrad Košumberk
16. 7. od 18,00 h.

MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL MEZI-TÓNY 3. ROČNÍK
Zahrada Sochorka Radim

7. 8. od 14.00 h.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
P. ČADY
Otevřeno každou neděli do 18. 9.
Kostel Janovičky
10. 8. od 20,30h.

ZÁTOPEK

Letní kino / Hrad Košumberk
14. 8. od 15,00 h.

17. 7. od 15,00 h.

DIVADLO V. MARČÍKA

O holčičce, která se ještě nenarodila
Kostel Janovičky
23. 7. od 20,00 h.
DS J. N. ŠTĚPÁNKA CHRUDIM
Na námět Voskovce a Wericha: Jak na zemi,
tak na nebi
Hrad Košumberk
23. 7. od 14,00 h.

DECHOVKA LÁCARANKA
Sportovní areál Bělá

UKÁZKY DRAVCŮ A SOKOLNICKÁ
POHÁDKA
Hrad Košumberk

19. 8. od 20,00 h

SMARTBAND POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hřiště Luže

20. 8. od 20,00 h.

DS HRRR NEMOŠICE
K vašim službám
Hrad Košumberk

27. 8. od 20,00 h.

DS NERUŠKRUH

24. 7. od 15,00 h.

1. 7. od 20,00 h.

KEJKLÍŘI/DS CHŮDADLO
Hrad Košumberk

Klepání na nebeskou bránu
Hrad Košumberk

Taneční zábava
Fotbalový stadion

30. 7. od 18,00 h.

27. 8. od 14,00 h.

2. 7. od 9,00 h.

Hrad Košumberk

Celodenní bohatý program

31. 7. od 15,00 h.

3. 7. od 20,00 h.

Hrad Košumberk

IBIZA EVOLUTION

90 LET FOTBALU V LUŽI

BOLASO – COUNTRY ZÁBAVA

a Memoriál J. Stoklasy

POHÁDKOVÁ HITPARÁDA/DS VĚŽ

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!

Letní kino / Hrad Košumberk

5.– 6. 7. od 10–17,00 h.

3. 8. od 20,30 h.

Hrad Košumberk

Letní kino / Hrad Košumberk

Změna programu vyhrazena / Organizátor: město Luže

28. 8. od 20,00 h.

Srpen

Letní kino / Hrad Košumberk

ŠERMÍŘI

DĚTSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
ÚTOKU O pohár starostky města Luže

POSLEDNÍ ZÁVOD

Září
3. 9. od 16,00 h.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

The Krabice Revival Band, ZUŠ Luže, Olga
Lounová&Band, Roxette-revival, Bolaso,
GRI-GRI, Abakuk-řezbářská show
Hrad Košumberk

WWW.HRADKOSUMBERK.CZ WWW.LUZE.CZ

červen–ZÁŘÍ 2022

5. 6. od 14,00 h.

KS KOLOHNÁT Divadlo pro děti a do-

KAM ZA KULTUROU

ČERVENEC 2022
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Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách je pro Vás
pravidelně otevřen do 18. 9. 2022

každou neděli od 11:00 do 16:00
Výstava - Ladislav Dvořák 12. 6 - 31. 7. 2022

LETNÍ KINA
LETNÍ KINO

HÁDEK

POKORNÝ

ADAMCZYK

KAISER

BÁRDOS

JAVORSKÝ

PLESL

LETNÍ KINO

mimořádná
událost

komedie
jiřího havelky

podle
neskutečné
13. 7.
2022
ve události
21,30 h.

Hrad Košumberk

producent: marek jeníček scénář: jiří havelka, david dvořák
kašparovský kamera: martin štěpánek střih: darina štěpánková
zvuk: jakub čech, marek hart hudba: martin hůla tvůrci reality: jiří forejt, george pinkava

vstupné:
POUZE V KINECH
OD 100
24. Kč
BŘEZNA 2022

režie: jiří

Hrad Košumberk

havelka

výkonný producent: roman

vstupné: 100 Kč

LETNÍ KINO

28. 8. 2022
ve 20,00 h.
Hrad
Košumberk

LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
občerstvení zajištěno
pořadatel: město Luže

občerstvení zajištěno
pořadatel: město Luže

pořadatel: město Luže

10. 8. 2022 ve 20,30 hod.

HRAJÍ KRYŠTOF HÁDEK, OLDŘICH KAISER, JUDIT BÁRDOS, MAREK ADAMCZYK, VLADIMÍR POKORNÝ, JAN HÁJEK, VLADIMÍR JAVORSKÝ, JAROSLAV PLESL, BASTIAN BEYER, JAN NEDBAL, CYRIL DOBRÝ, JAN HOFMAN, SIMON KIRSCHNER, GABRIELA PYŠNÁ
CASTING MAJA HAMPLOVÁ VEDOUCÍ PRODUKCE FILIP BROUK MASKY JANA BÍLKOVÁ KOSTÝMY IVAN STEKLA ARCHITEKT JAN PJENA NOVOTNÝ VFX SUPERVIZOR A KOPRODUCENT MICHAL KŘEČEK KOPRODUCENTI MARTIN CHALUPSKÝ, SYLVA JANČOVÁ, PAVEL BOUŠKA, PETR DĚDEK

KREATIVNÍ PRODUCENT ČT JAROSLAV SEDLÁČEK HUDBA JAKUB KUDLÁČ ZVUK ROBERT SLEZÁK STŘIH ANNA JOHNSON RYNDOVÁ KAMERA JAN BASET STŘÍTEŽSKÝ PRODUCENTI ONDŘEJ BERÁNEK, MARTINA KNOBLOCHOVÁ SCÉNÁŘ A REŽIE TOMÁŠ HODAN

občerstvení zajištěno

vstupné: 100 Kč

3. 8. 2022 ve 20,30 hod.

v kinech od 3. února

Vstupné dobrovolné
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PRODÁM
Prodám pěkný, zachovalý rozkládací gauč s úložným prostorem a pekáč 35 cm za symbolickou cenu.
Tel: 605 478 400

ČERVENEC 2022

NABÍZÍM
Nabízím střešní krytinu z části stodoly
za demontáž a odvoz zdarma, termín po
domluvě.
Bližší informace na tel.: 774 899 388

Prodám elektrotříkolku SPIRIT, nová baterie, dost náhr. dílů, vpředu košík, vzadu velký koš.
Tel: 605 478 400
Prodám dámské kolo Eska, nové pláště a duše, celé po generálce.
Info na tel: 605 262 304

NÁBOR

KNIŽNÍ NOVINKA
Nová pohádková kniha rodačky z Bělé Kristiny Čechalové, která vyšla letošního června, vypráví o příbězích z mlýna, které se
odehrály na počátku 20. století. V knize se
dětští čtenáři mimo jiné dozvědí, jaké byly
dříve tradice, jak se hospodařilo, apod.

OSMISMĚRKA
„Bohatství je pro moudrého sluhou,
… ……. ……..“
Seneca - římský filozof
Manuál   Mapka  
Prsten   Tráva

INZERCE

ČERVENEC 2022

Hamzova léčebna nabízí volné pracovní místo
na pozici PRACOVNÍK VE STROJNÍ ÚDRŽBĚ
Náplň práce:
 Instalatérské a topenářské práce, opravy rozvodů, správce na oddělení.
Nabízíme:
 Hrubý plat po zapracování 19 000 – 28 000 Kč dle praxe.
 Nástup od 1.9.2022 nebo dle domluvy.
 Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, úvazek 1,0.
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.
Požadujeme:
 Vyučení v oboru instalatér - topenář, případně další obory: instalatér, zámečník, strojní zámečník,
automechanik, nástrojař, elektrikář, klempíř.
 Svářečský průkaz, oprávnění na svařování plamenem a elektrickým obloukem.
 Praxe v oboru výhodou.
Životopis s přehledem dosavadní praxe a fotokopie dokladů o vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:
per@hamzova-lecebna.cz. Bližší informace podá p. Zoulík na tel. 469 648 180 nebo 733 184 235.

PŘIJMEME PRODAVAČKU NA HPP
A BRIGÁDNICI NA MYTÍ NÁDOBÍ
DO KAVÁRNY NOPEK V AREÁLU
HAMZOVY LÉČEBNY
BLIŽŠÍ INFORMACE: p. Ludvíková, vedoucí kavárny
Tel.: 469 648 952
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VENKOVNÍ UČEBNA MERÁNO
součást naučné stezky Hamzův park a arboretum
Zavítejte do Venkovní učebny Meráno v Hamzově léčebně. Hlavním bodem
programu jsou botanická nebo zoologická pátrání a přírodovědné zajímavosti
pro všechny věkové skupiny. Po a ČT od 13.30 do 15.30 hodin.

MUZEUM ZDRAVOTNICTVÍ
Hamzova léčebna pro děti a dospělé – pavilon L

Otevírací doba
pondělí 15.45–16.45 hodin
čtvrtek 15.45–16.45 hodin
Mimo stanovené časy je možné navštívit
Muzeum i dle domluvy na telefonu
733 533 017

MYSLIVCI NA DEN
DĚTÍ V HAMZOVĚ
ODBORNÉ LÉČEBNĚ
Den dětí v léčebně v Luži byl vyplněn
bohatým programem po celé odpoledne.
O účast byl požádán i Myslivecký spolek
Hubert Luže. Vyprávění o přírodě a její
ochraně i o práci myslivců nikoliv jen jako
lovců, ale hlavně jako udržovateli pestrého
a zdravého života v lesích a přírodě
vůbec, bylo doplněno ukázkami výcviku
loveckých psů a ukázkami loveckých dravců. Naši členové si pochvalovali velký zájem a bohatou účast dětí a děkují za možnost nenásilného výchovného působení na
děti v oblasti environmentální výchovy
a také prezentaci nelehké práce našich myslivců při snaze pomáhat udržet přírodu
v našem regionu v dobrém stavu.
za Myslivecký spolek Hubert Luže

Městské

slavnosti
Luže 2022

3. září od 16 hodin
Hudební program:
16,00 h.

Bolaso

17,30 h.

Abakuk-řezbářská show

18,30 h.

The ROCKSET
- World ROXETTE
Tribute Band

20,00h

Kaťáčci - ZUŠ Luže

Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč / 50 Kč
21,30 h. OLGA LOUNOVÁ

& Band

23,00 h. The Krabice Revival
24,00 h Půlnoční překvapení
Celým večerem Vás bude provázet
skupina GRI-GRI

Občerstvení zajištěno
Změna programu vyhrazena

pořadatel: město Luže

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ČERVENEC 2022

23

ZPRÁVY Z BĚLÉ
HASIČI
V sobotu 23. července pořádají místní hasiči,
již 8. ročník „Posezení s dechovkou“. Akce
začíná ve 14 hodin v místním areálu, občerstvení je zajištěno. K tanci a poslechu bude hrát
muzika Lácaranka od Kyjova.

TENIS
V sobotu 21. května se za slunečného počasí
odehrál 11. ročník turnaje Otec - syn. Do turnaje
se přihlásilo 11 dvojic, což byl účastnický rekord
v tomto turnaji. Družstva byla rozdělena do dvou
skupin. První čtyři postupovala do play off, zbylá
tři spadla do play out. Hrálo se na jeden set.

Play out o deváté místo
Herynkovi J. st. / J. (Bělá/Vys. Mýto) -

Hamanovi    

Hamanovi (Skuteč) - Novákovi                   

skreč

Herynkovi J. st. / J. - Novákovi (Skuteč)      

skreč

Play off
Kachlíkovi (Heřman. Městec) - Zelinkovi (Skuteč)           
Čukanovi (Pardubice/Sovolusky) - Netoličtí (Skuteč)      
Tůmovi (Luže/Brno) - Pilařovi (Heřman. Městec)             
Hladíkovi (Řepníky) - Herynkovi A./Z. (Hroch. Týnec/Bělá)
Kachlíkovi - Hladíkovi             

6:4

6:4
6:3
6:2
6:1
7:5
6:2

Tůmovi - Čukanovi               

Všichni účastníci obdrželi věcnou cenu,
vítězové si navíc odnesli poháry a šampaňské.
Podrobné výsledky na fb Obec Běla i s fotem.
V sobotu 16. července se uskuteční 22. ročník
turnaje jednotlivců.
Turnaj veteránů ve čtyřhře, tak zvané „100“ se
hraje v sobotu 6. srpna. Hráči musí dát dohromady minimálně 100 let a nejmladší z dvojice
musí dosáhnout na 45 let. Začátek tenisových
turnajů je vždy v 8 hodin.
NOHEJBAL
V sobotu 30. července se odehraje již 27. ročník turnaje Otec - syn, nejstarší turnaj tohoto druhu v republice. Prezentace na turnaj do
8:30 v daný den. Hraje se dle pravidel ČNS na
tři dopady. Přihlášky na všechny turnaje u pořadatele: Jan Sychra st., tel. 724 289 722 nebo
na email janhonzasychra@seznam.cz.
Na všechny akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
                                                                                                                                                      

o třetí místo
Čukanovi - Hladíkovi              

                                        JSy

7 : 6 (7:5)

FINÁLE
Tůmovi - Kachlíkovi                

6:1

AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Co se chystá – výzvy pro MAS
Přípravy na nové dotační období vrcholí
a vypadá to, že nejvíce aktivit a významných
termínů můžeme očekávat během letních
měsíců.
Už na první dny prázdnin je připravena
výzva pro MAS z operačního programu
Zaměstnanost+, což znamená, že budeme moci připravit tzv. Programový rámec,
který zahrnuje naše aktivity v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování.
Spolek musí obhájit projednané aktivity
a finanční prostředky stejně jako kterýkoli
jiný žadatel formou žádosti, která obsahuje
akční plán pro následující období. Na něm
kancelář dlouhodobě pracuje a mimo jiné
musí prokázat, že návrh je výsledkem komunikace s klíčovými aktéry v území, jako
jsou místní samosprávy, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, zaměstnavatelé či iniciativy místních obyvatel a dobrovolných spolků. Mezi záměry tak najdeme

pokračování činnosti asistenta prevence
sociálního vyloučení, podporu práce komunitních center a místních obyvatel, posilování a rozvoj místních zdrojů, vzdělávací
a osvětové aktivity, zaměstnanostní programy, komunitní venkovské tábory a mnoho
dalšího. Veškeré aktivity bychom rádi začali
realizovat od začátku roku 2023.
Obdobná je situace v Integrovaném regionálním operačním programu IROP +, kde opět po
dlouhodobých přípravách a tzv. animaci území – což je především komunikace se žadateli
a příprava, slaďování a sběr záměrů – během
léta vrcholí příprava programového rámce
a skoro souběžně se zahájením školního roku
bude vyhlášena výzva pro MAS. I zde spolek
předpokládá své první výzvy pro žadatele už
koncem roku 2022 a je v úzkém kontaktu se
žadateli především v oblastech investic do
škol, do cestovního ruchu a na podporu činnosti hasičských záchranných sborů – více na
našem webu MAS SKCH.

Sledujte s námi další novinky v oblasti péče
o životní prostředí a energetickou
soběstačnost, neboť ani tato oblast nemá
žádnou „okurkovou sezónu“, rozmanité
inspirace připravujeme na našich webech:
www.masskch.cz
www.map2030.cz
www.facebook.com/masskch.
Kancelář MAS SKCH
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Rekonstrukce vodní nádrže v Srbcích - práce provádí SDH Srbce svépomocí

Speciální výcvik hasičů - hromadné neštěstí - 19. 5. 2022

Muzejní noc na hradě Košumberk 10. 6. 2022

Speciální výcvik hasičů - hromadné neštěstí - 19. 5. 2022

Lanškrounský smíšený sbor v Janovičkách - 4. 6. 2022

Speciální výcvik hasičů - hromadné neštěstí - 19. 5. 2022

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
Lužský zpravodaj vychází 1x měsíčně. Vydává MěÚ Luže ve spolupráci s Redakční radou města Luže. Povoleno ministerstvem kultury
České republiky pod reg. zn. MK ČR E 11909. Zdarma pro občany města. Příspěvky do dalšího čísla se přijímají do 12. dne v měsíci na
MěÚ Luže, email: zpravodaj@luze.cz, 1400 výtisků. Tisk a vazba Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel: 461 618 111.
Grafická úprava Nikola Štrbková. www.luze.cz https://www.facebook.com/MestoLuze/
Redakční rada neupravuje stylistickou stránku publikovaných článků.

