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90 LET FOTBALU V LUŽI
Známý sportovní komentátor ČT Jaromír
Bosák uvedl na sociálních sítích, že v Luži se
děly věci, slavila se tam devadesátka fotbalu.
Ano, skutečně se o prvním prázdninovém víkendu ve sportovním městském areálu slavilo
90. výročí založení organizovaného fotbalu
ve městě a Jaromír Bosák byl u toho jako
hráč Real Topu Praha. Ovšem než mohl, minimálně tisícovce nadšených diváků, ukázat
svoje umění proti Výběru Luže 40+, tak se
skutečně na hřišti děly věci. Již v pátek večer
velká disco show, které ale nepřálo počasí.
Naopak v sobotu počasí přálo a hned po ránu
byl areál plný dětí a jejich rodičů. To ti nejmenší caparti našeho klubu vyzvali své maminky, které nastoupily v retro dresech, aby
jim ukázali, co se v tzv. fotbalové školičce
již naučili. Souběžně s nimi hrály své zápasy
přípravky a následně žáci se stejně starými
vrstevníky z Rosic.
Kolem desáté hodiny se začal areál zaplňovat dalšími dospěláky. To přicházely, dá
se říci, legendy lužského fotbalu, které stály u těch největších historických úspěchů
v minulém století – vítězství v okrese, 1.B
a 1.A třídy, jako např.: Josef Salát, Miroslav Křepelka, Ladislav Čejka, Milan Čejka, Oldřich Kusý, Pavel Kučírek, Miloslav
Daněk, Josef Němeček, Jan Koukal, Milan
Vích, Ladislav Jiráček, František Zavřel,
Miroslav Dalecký, Václav Obolecký, Ladislav Tlapák, Jan Vacenovský, Jiří Wasserbauer, Milan Nechvíle, Václav Langer,

Oldřich Honzák, Jiří Nádvorník, Jan a Jiří
Roubínkovi, Josef Daňo, Jan Vtípil a další
a další…..Miroslav Kašpar, Antonín Uberhuber, Jiří Kopecký st., Pavel Novotný, Miroslav Pospíšil, Miloš Patrman, Ladislav Novák, Radek Rychtařík, Milan Tlapák, Mirek
Kučera. Novou vlnu zastupuje náš nejúspěšnější odchovanec Marek Kopecký. Přicházejí

dlouholetí funkcionáři Zdeněk Husák a Václav Šafránek. Během dne se objevují Martin Obolecký a Ota Obolecký ml., Roman
Jeřábek, Zdeněk Jiráň a další a další. Velice
potěšila účast dcery pana B. Ventury, Marie
Novákové.
Výše jmenované přivítal v klubovně předseda klubu J. Gála. Jiří Kopecký st. promítl
sestřih momentů z historie klubu, bylo nabídnuto občerstvení. No a potom to začalo…..
vzpomínky, historky, legrácky, ale i zhlédnutí
probíhajících utkání na hřišti, kde před polednem nastoupila naše Stará garda (36+) proti
vrstevníkům Sokola Krouna s výsledkem 2 : 2

Foto: Josef Němeček

a následně se společné domácí družstvo A+B
se Sokolem Moravany rozešlo smírně 4:4.
Před vyvrcholením sportovního odpoledne, zápasem Výběru TJ Luže (40+) versus Real Top
Praha, byly předány pamětní listy s drobným
dárkem a publikací 90 let fotbalu v Luži bývalým dlouholetým hráčům a funkcionářům.
Zápas Výběru Luže s Real Topem Praha byl
plný očekávání, který bývalý známý fotbalista ukáže své sportovní umění, která celebrita
pobaví. Nutno konstatovat, že předvedená hra
se musela líbit. I když z kraje to vypadalo, že
hosté z Prahy si odvezou ranec branek. Ale
pravděpodobně kouč Real Topu Luboš Kubík
o pauze zaúřadoval. Real Top otočil z 1:4 na
5:4 a hned za chvíli 6:5. Ovšem domácí bojovali do úplného konce a dokázali v poslední
vteřině zápasu Davidem Tesařem srovnat na
konečných 6 : 6. Kdo také za Real Top startoval? Radim Holub – bývalý hráč SK Rozhovice, Pardubic, H. Králové a Sparty Praha; Jakub
Podaný – naposledy hráč Jablonce; Radek Šírl
– Bohemians, Zenit Petrohrad – vítěz Superpoháru UEFA; Juraj Šimurka – brankář Slavia
Praha; Jaromír Bosák – sportovní komentátor
ČT; Michal Hamršmíd – MS v MMA (smíšená bojová umění) do 65 kg v r. 2007; Tomáš
Jůn – Sparta; Leoš Noha – seriál + film Okresní
přebor; Ladislav Hampl – divadlo Na Zábradlí;
Kamil Střihavka – zpěvák.
Souběžně s fotbalovými zápasy probíhala na
umělce hudebně soutěžní zábavná show pro
děti a dále byla možnost si z výsuvné jeřábové

Foto: Josef Němeček

2

WWW.LUZE.CZ

INFO Z RADNICE

SRPEN 2022

plošiny pěkně prohlédnout město z nadhledu.
Jak oslava 90. výročí založení fotbalu hudebním večerem v pátek začala, tak i potom v sobotu hudebním festivalem skončila. Na pódiu
se představilo postupně několik hudebních
uskupení – program otevřelo ATMO Music,
následoval Jakub Děkan a band, poté změna
stylu a vystoupení revivalů Kabátů a Divokého Billa a akci zakončila kapela The Kredenc.
Jsem rád, že během dne akci navštívili náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman
Línek, starostka města Luže Veronika Pešinová, předseda Pardubického krajského fotbalového svazu René Živný a sekretář Okresního fotbalového svazu v Chrudimi Jiří Richter.
Dále mne velmi potěšilo, že se podařilo vybrat 50.000 Kč pro Hamzovu odbornou léčebnu pro děti a dospělé. Na tuto částku přispěli
nejen sponzoři, ale také návštěvníci, formou
vstupného na jeřáb a další atrakce. Dar z rukou zástupce Real Topu Praha a starostky města převzal, ihned po skončení utkání Výběru
Luže proti Real Top Praha, ředitel Hamzovy
léčebny MUDr. Václav Volejník CSc.

Foto: Josef Němeček

Vážení přátelé, dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravách a organizaci celých oslav,
byli jste skvělí. Samozřejmě poděkování patří všem sponzorům. Věřte mi, nebyla to práce lehká, ale dělali jsme ji s radostí. Děkuji
i Vám všem, že jste se v tak hojném počtu
této akce zúčastnili.
Za výbor FO TJ Luže J. Gála

Foto: Lukáš Pešina
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„Je lepší kráčet sám než v davu, …. … ……. ….. .“
Herman Siu
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OBNOVA KATASTRÁLNÍHO
OPERÁTU
Od dubna letošního roku byla v Luži (netýká se místních částí) zahájena obnova katastrálního
operátu novým mapováním.
O co se jedná:
Provedením nového mapování dojde ke zpřesnění a opravě vlastnických hranic, vyjasnění vztahů
k nemovitostem a jejich poloze v terénu a celkově k odstranění všech nesouladů mezi stavem evidovaným a reálně existujícím, což přinese výhody pro jakékoliv budoucí nakládání s nemovitostmi
v dané lokalitě. Vyřeší se také připlocené části pozemků a připraví se pro budoucí majetkové vyrovnání. Dořeší se také evidování obecních cest dle jejich skutečné polohy v terénu apod.
Nejde přitom o digitalizaci! Ta byla dokončena již r. 2010 a rozumí se jí pouze přenesení starých,
ručně kreslených pozemkových map do digitální podoby. Tyto mapy byly povětšinou zhotovovány
v rámci měření pro stabilní katastr ještě za Rakouska-Uherska. Každá takto digitalizovaná mapa je
tedy z logiky věci velmi nepřesná, v terénu se jedná o odchylku skoro 3 m, jelikož při digitalizaci
nedocházelo k žádnému měření. Při obnově katastrálního operátu však k zaměření veškerých nemovitostí dojde, tudíž se celá mapa zpřesní, a to konkrétně na 14 cm.
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OKÉNKO Z ÚŘADU
STAVEBNÍ ÚŘAD
Od 1. června nastoupila na stavební úřad
v Luži bývalá památkářka pro ORP Chrudim Mgr. Ludmila Nováková. V rámci své
pracovní náplně se bude věnovat výkonu
státní správy v oblasti stavebního zákona
pro správní obvod Luže, a dále pro obce Řepníky s místními částmi Popovec a Pěšice
a Střemošice s místní částí Bílý Kůň. Znalosti s rekonstrukcemi historických objektů
zúročí jako investiční technik pro akce obnovy na hradě Košumberku, nebo na kostele Zvěstování Panny Marie v Janovičkách,
či na dalších památkách a historických objektech na území města Luže.

V současné době probíhá první fáze obnovy operátu, kdy jsou za účasti zaměstnanců katastrálního úřadu, zástupců města Luže a občanů postupně zjišťovány a označovány vlastnické hranice
jednotlivých pozemků, a také evidovány veškeré odchylky skutečného stavu od stavu evidovaného. Vlastníci nemovitostí jsou k účasti na šetření v dostatečném předstihu zváni prostřednictvím
pozvánek od katastrálního úřadu. Těm vlastníkům, kteří mají trvalé bydliště mimo Luži jsou doručovány poštou, místním občanům je pak osobně roznáší zaměstnanec MěÚ Luže. Pokud Vás
nezastihne doma, najdete ve schránce výzvu s prosbou o kontaktování, to pro to, aby Vám mohl
pozvánku doručit. Z pozvánky se dozvíte veškeré potřebné informace o zjišťování vlastnických
hranic, zejména přesný termín, čas i místo konání šetření. Pozvánka také obsahuje plnou moc k zastupování vlastníka nemovitosti, to pro případ, že by se majitel či jeden ze spolumajitelů nemohl
osobně dostavit. Je tedy ve Vašem nejlepším zájmu pozvánky si, ať už na poště či osobně převzít,
celý proces tím velmi usnadníte a předejdeme tak zbytečným komplikacím.
Prozatím se šetření uskutečnilo na Košumberku, na sídlišti Lipka, částečně již také v ulicích Žižkova, Za Pilou a U Stadionu. V období letních prázdnin šetření neprobíhá, pokračovat se bude v září.
Tato fáze obnovy katastrálního operátu bude probíhat minimálně do poloviny r. 2023.

CITÁT MĚSÍCE

Děkujeme všem občanům za vstřícnost, ochotu a bezproblémovou spolupráci při šetření.
Dominik Pidima

STAVEBNÍ PRÁCE
Během měsíce srpna, prosím, počítejte
s dopravními omezeními v ulici Na Výsluní a Husova (pod náměstím) z důvodu
stavebních prací.
Děkujeme za pochopení.
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NÁVŠTĚVNÍ DOBA
HRAD KOŠUMBERK
Kontakt: 736 481 205
kosumberk@luze.cz

10:00 -17:00
duben, květen
středa - neděle + státní svátky
červen– srpen
úterý - neděle + státní svátky
září - říjen
pátek - neděle + státní svátky

VSTUPNÉ
Děti do 6-ti let
zdarma
Děti (od 6-ti do 18-ti let), senioři
a osoby ZTP 40 Kč
Dospělí
70 Kč
Rodinné (2 dospělí + 2 děti)
180 Kč
Povolení k fotografování
30 Kč
Začátek prohlídek vždy v celou hodinu
v 10, 11, 13, 14, 15, 16

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna děkuje místní obyvatelce za věnované knihy pro mládež (oblíbené
manga komiksy, komiks Ligy Spravedlnosti a kniha THOR).
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V kostele Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži uzavřeli manželství
Michal Lieskovan a Denisa Slavíčková
Pavel Houdek a Immerculate Katushabe
Tomáš Uchytil a Kateřina Machová
Jan Zavřel a Denisa Tesařová
V kostele Panny Marie v Janovičkách uzavřeli manželství
Martin Staněk a Dominika Téglová
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Evou Profousovou, Luže – 88 let

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
Letošní rok bude zveřejněna nová výzva z Operačního programu Životního prostředí, opět se tak
naskytne možnost získat, mimo jiné, dotaci na pořízení zahradních kompostérů. Pro případné
podání žádosti o dotaci je nutné znát počet kompostérů, na které by mohla být dotace uplatněna.
Maximální počet bude 2 ks na osobu, velikost kompostérů cca 1 400 l.
Pokud máte o kompostér zájem, vyplňte prosím anketní lístek, který je k dostání v Turistickém
informačním centru na MěÚ Luže, případně v elektronické verzi ke stažení na webových stránkách a také na Facebooku města. Vyplněný a podepsaný lístek doručte buď fyzicky na MěÚ Luže
případně zašlete sken (stačí i foto) na adresu: dominik.pidima@luze.cz.
Příjem anketních lístků bude ukončen nejpozději 30. 9. 2022. Lístky doručené po tomto termínu
nebudou akceptovány!

NÍZKÝ LANOVÝ PARK
Během června došlo k realizaci nízkého lanového parku v lese mezi Košumberkem a Paletínskou kaplí. Je dostupný po lesní pěšině od Košumberka či od Paletínské kaple.
Pozor, pěšina od Paletínské kaple není vhodná pro kočárky.
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OZNÁMENÍ VOLIČŮM O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do zastupitelstva Města Luže konané ve dnech 23. a 24. září 2022
v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
informujeme voliče, že volby do zastupitelstva Města Luže se uskuteční:
v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin

SRPEN 2022
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ZPRÁVY
Z KNIHOVNY
Nový knihovní systém Koha a jeho online
katalog na webových stránkách katalog.
knihovna-luze.cz nabízí možnost pohodlného stahování e-knih z Městské knihovny v Praze. V katalogu je výběr ze 2 600
titulů zdarma ke stažení. Obsahuje různé
žánry: českou i světovou beletrii, detektivky, divadelní hry, cizojazyčné knihy, poezii
a také klasiku – i k povinné četbě. Toto by
mohlo být zajímavé právě pro děti a studenty, které čtení knih neoslovilo, ale číst
v mobilním telefonu, tabletu, PC nebo
iPadu je víc cool. Stačí si do mobilního či
jiného zařízení stáhnout aplikaci na čtení, stáhnout knihu ve vhodném formátu
(nejčastěji PDF, EPUB, DOC a DOCX)
a můžete začít otáčet e-stránky. V knihovně Vám případně rádi poradíme.
Katalog mohou navštívit a e-knihy stahovat i neregistrovaní čtenáři.
Pozn. ve formátu PDF můžete číst i bez
stažené aplikace.
LP, knihovna

Místo konání voleb:
Volební okrsek č. 1 – Městský úřad Luže, Náměstí Plk. Josefa Koukala 1
pro voliče bydlící na Náměstí Plk. Josefa Koukala a ulic: Dolská, Dukelská, Havlíčkova,
Husova, Hvězdecká, Jeronýmova, Jiráskova, Komenského, Nábřeží, Poděbradova, Pod
Voleticemi, Svatopluka Čecha, Zářečí, Na Výsluní a Zdislav
Volební okrsek č. 2 – Základní škola Luže – feriálky, Žižkova 253
pro voliče bydlící v ulici Žižkova, Družstevní, Kaštanka, Košumberk, Lipka, areál HL,
U Stadionu, Za Pilou, Hamzova, K Chlumku
Volební okrsek č. 3 – Bývalá škola – Dům pro seniory, Bělá 49
pro voliče bydlící v Bělé a na Dobrkově
Volební okrsek č. 4 – Kulturní dům v Radimi, Radim 68
pro voliče bydlící v Radimi
Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům v Srbcích, Srbce 18
pro voliče bydlící v Srbcích, Voleticích a Domanicích
Volební okrsek č. 6 – Kulturní dům v Dolích, Doly 24
pro voliče bydlící v Dolích, Brdě a na Rabouni
Komunální volby:
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem
o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději
do úterý 20.09.2022, v den volby může tyto obdržet i ve volební místnosti.

ŠERMÍŘI
NA HRADĚ
Na hrad Košumberk o červencových svátcích zavítali šermíři. Letos to byla skupina
šermu EQUITES. Po celé dva dny nám bohatý program zajistili jak oni, tak i dobové
tanečnice taneční skupiny Ambrosia. Děti
se mohly svést na dobovém kolotoči, zastřílet z luku, hodit si krysou. I přes to, že
první den odpoledne pršelo, navštívilo hrad
na 800 návštěvníků.
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Z HRADU
KOŠUMBERK
Záchranné práce na hradě Košumberk pokračují i letos
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HZS VARUJE
S příchodem léta je možné na parkovištích spatřit zamčená auta a uvnitř vozu je buď malé
dítě nebo pes.
Každý rok, s příchodem teplých dnů, musí bohužel strážníci, ale i hasiči řešit nezodpovědné
chování rodičů či majitelů psů. Několikrát za léto zasahujeme u malých děti či zvířat, která
zůstala zavřená v autech. Majitelé či rodiče pak často tvrdí, že si jen na „chvilku“ odskočili,
ale už si neuvědomují, že stačí jen pár minut a interiér auta se promění v pec.
Celkový počet zásahů na otevření uzamčených automobilů v období od 1.ledna do 28. června
2022 je 42. Z toho ve12 případech se jednalo o otevření dveří, kde uvnitř bylo dítě či děti
a v dalších pěti případech se jednalo o otevření, kde se nacházeli psi či pes.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za
účast, květinové dary i za slova upřímné
soustrasti při posledním rozloučení s naší
maminkou Evou Profousovou.
Zarmoucená rodina

KNIHOVNA

Pamatujte, že dítě se samo pomoci nedovolá. Jen v průběhu
června jsme mohli slýchat z médií, že ve světě nechali rodiče
v zamknutém autě své děti. Takové případy bohužel skončily
fatálně. Každá minuta v zavřeném autě je kritická a lidé mají
velmi často zkreslenou představu o tom, kolik času v obchodech strávili. Prosíme, nenechávejte uvnitř vozu své ratolesti
ani zvířata.
Zdroj: https://www.facebook.com/HZSPardubickehokraje

Knihovna dovolená
22.8. – 24.8. 2022

INZERCE

25.8. bude otevřeno do 17:00

Hledám ke koupi samostatně situovaný rodinný domek (maximálně 3+1, i před rekonstrukcí) s malou zahrádkou nebo menší oplocenou zahradu (maximálně do 1000 m²)
k umístění mobilního domku v Luži a okolí (maximálně do 5km) v ceně do 2.500.000,-.
Důvod koupě - návrat do rodného města před důchodem. Případné nabídky na telefon
724 692 814 nebo na mail dvorak.ladik@seznam.cz. Děkuji za Vaše nabídky a vstřícnost
PharmDr. Ladislav Dvořák.

RECEPT
Bublanina
2 hrnky pol. mouky, ½ bal. prášku do pečiva, 1 hrnek krystalového cukru, 1 vanilkový cukr, ½ hrnku mléka, ½ hrnku oleje,
3 vajíčka, špetka soli.
Těsto nalijeme na menší vymazaný plech,
navrch naklademe jahody obalené v mouce
(neklesnou do těsta) i jiné sezónní ovoce
a pečeme 35 min. na 160 stupňů.
Dobrou chuť

UNIVERZITA
3.VĚKU
V měsíci září nám začne další semestr
UNI3V. Téma přednášek, které na nás čeká,
je tentokrát LIDSKÉ ZDRAVÍ. První přednáška proběhne ve volnočasovém centru
v úterý 27. 9. 2022 v 16 hod. Dále se budeme scházet dohromady 6krát, vždy jednou
za 14 dní.
Prosím všechny stávající studenty i nováčky, aby se přihlásili na TIC osobně.
Přihlašování a odhlašování studentů je
možné do 23. 10. 2022.

Koupím garáž v Luži, nabídky prosím na tel: 737 061 219
Koupím gramofonové LP desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Rozlučka s pátou třídou
My, žáci 5. A , jsme podnikli na závěr letošního školního roku netradiční výlet. Nejeli
jsme nikam daleko, protože jsme se s naší
p. učitelkou domluvili, že budeme stanovat
u Voletického rybníka. Všichni jsme se moc
těšili, ale termín, který jsme si dali, nám
překazilo deštivé počasí. A tak jsme museli
hledat nový. Ten připadl na první letní den
- úterý 21. 6. Byli jsme napjatí, jaké bude počasí tentokrát. V pondělí pršelo…. Ale předpověď byla příznivá a tak bylo rozhodnuto,
že „ANO“!

běhu jsme měli za úkol hledat obrázky a to
jsme zapisovali do připraveného archu.

A co jsme vlastně u Voletického rybníka dělali?
Přijeli jsme s rodiči a stavěli stany. Některé, hlavně ty větší, daly rodičům docela zabrat. Ale povedlo se a naše příbytky byly
připraveny.
Po prvních hrách jsme si sedli k rybářské
chatě a vymýšleli jsme otázky pro paní uč.
a asistentku. Tato aktivita se jmenovala „Jak
nás neznáte“. A tak jsme se ptali na barvy,
filmy, čísla, zájmy apod. a dověděli jsme se
o nich plno nových věcí.
Potom jsme běželi orientační běh kolem rybníka, který už den předem připravili kluci. Při

Při běhu nám docela vyhládlo, proto jsme se
přesunuli k ohni, opékali buřty a zpívali písničky s hudebníkem s kytarou.
Po chvíli klidu jsme ve stanech rozsvítili baterky a šli jsme na noční procházku ke kostelu do Voletic. Byl krásný letní večer s jasnou
oblohou a my jsme viděli cestou světlušky.
Svítily v trávě zelenkavým světlem. Vyšli
jsme na kopec do Voletic, prošli hřbitovem
(to bylo trochu strašidelné) a pak už jsme
se dívali dolů k rybníku na rozsvícené stany. Cestou zpátky jsme opět viděli světlušky.
A pak už jsme šli spát.
V noci byla zima. Spali jsme zabalení do spacáků, oblečení v mikinách.

Ráno jsme vstali a ke snídani jsme dostali
čaj a buchtu. Vyčistili jsme si zuby. Po chvíli
jsme se pustili do štafetového běhu, který pro
nás měli připravený opět kluci. A potom už
jsme čekali, jaké bude překvapení, které nám
p. učitelka s p. asistentkou slibovaly. A to byli
koně! Přijela s nimi p. Kostelecká, povídala
nám o nich zajímavé věci a potom jsme se
na nich povozili. Holek bylo víc, asi jsou odvážnější.
Na oběd jsme šli do školy. Po obědě jsme
luštili zašifrované zprávy a pak už hurá do
rybníka. Bylo velké horko, tak to ve vodě
byla paráda. Krásně jsme se vykoupali
a potom už nás čekalo uklízení, balení stanů
a odjezd s rodiči. Byly to super dva dny.
				
		
Žáci 5. A
Poděkování tř. učitelky
Chtěla bych tímto poděkovat členům rybářského spolku v Luži za poskytnutí jejich prostor k uskutečnění našeho plánu. P. Kašparovi za vstřícnou komunikaci, dalším dvěma
členům, jejichž jména neznám, za perfektně
uklizené prostory, které jsme mohli využít ke
stravování. Dále patří velký dík p. Ceplovi
za přípravu dřeva a celkovou pomoc, kterou
mi s p. Ceplovou poskytli. Paní Kostelecké,
která velmi pěkně a poutavě vyprávěla a pomáhala dětem s jízdou na koni. P. asistentce
Sádovské za pomoc při organizaci.
A velký dík patří samozřejmě rodičům, bez
nich bychom takovou akci nemohli uskutečnit.
Přeji všem klidné pohodové léto!
Iva Ezrová, tř. učitelka 5.A
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Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného dne 13. června
2022 od 18:00 hodin v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže

měře 847 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, obě v k. ú.

neurčitou, dle přílohy.

Radim, ve vlastnictví města Luže za části pozemkových par-

11/78 Přidělení bytu č.1 v Domě s pečovatelskou službou v Luži

cel č. 791/8 a 791/4, nově jako pozemková parcela 791/39,

čp. 9 paní J. K. na dobu určitou od 18. 7. 2022 do 30. 6. 2023

o celkové výměře 768 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,

a uzavření Smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy.

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

v k. ú. Radim, ve vlastnictví Oseva Agri Chrudim, a. s.,

12/78 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování farmového chovu

M. Sýs, M. Zlesák, S. Peterka, P. Remeš, J. Stoklasa, P. Holo-

se sídlem Kočí 159, 538 61 Kočí. Doplatek rozdílu výměr

zvěře s poskytovatelem Lesy Luže s.r.o., dle přílohy.

mek, T. Soukup, A. Košvanec, P. Kerhart, M. Hrnčál

150 Kč/m².

13/78 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě s Bc. Pavlínou Floria-

Omluveni: I. Grimmlová

19/18 Prodej pozemku č. st. 30, o výměře 1293 m² zastavěná plo-

novou na poradenskou činnost a zajištění administrace projektu

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:

cha a nádvoří, jehož součástí je rodinný dům č. p. 25 a pozemku

„Město Luže podporuje zaměstnanost sociálně vyloučených osob

01/18 Program 18. zasedání Zastupitelstva města Luže

č. 227/2, o výměře 1611 m², zahrada, vše v k. ú. Zdislav panu

na území města“, dle přílohy.

02/18 Ověřovatele: MgA. Ing. arch. Slavomír Peterka, Ing. arch.

R. K., Luže, za cenu 2 400 000 Kč, dle přílohy.

14/78 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky Turistické odpočí-

Tomáš Soukup

20/18 Dohodu o složení bankovního depozita za prodej pozemku

vadlo se sezením a sezení před kostelem v Janovičkách včetně

03/18 Návrhovou komisi: Michal Zlesák, Ing. Pavel Holomek

č. st. 30, o výměře 1293 m² zastavěná plocha a nádvoří, jehož sou-

stavebních úprav se zhotovitelem Markem Laškou, Borová 110,

04/18 Účetní uzávěrku města Luže za rok 2021, dle přílohy.

částí je rodinný dům č. p. 25 a pozemku č. 227/2, o výměře 1611

569 82 Borová, IČ: 17190100, dle přílohy.

05/18 Závěrečný účet města Luže za rok 2021 bez výhrad, včetně

m², zahrada, vše v k. ú. Zdislav, s panem R. K., Luže, dle přílohy.

15/78 Rozhodnutí o výběru dodavatele Vodní zdroje Chrudim,

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021,

21/18 Smlouvu o advokátní úschově s JUDr. Danou Večerníko-

spol. s r.o. na veřejnou zakázku s názvem: „Naučná stezka Kra-

dle přílohy.

vou – advokátkou, Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, ev. č.:

jem Slavatů“, dle přílohy.

06/18 Čerpání rozpočtu města za období I. - IV./2022, dle přílohy.

ČAK 08705, dle přílohy.

16/78 Smlouvu o dílo se zhotovitelem Vodní zdroje Chrudim,

07/18 Rozpočtové opatření č. 5/2022, dle přílohy.

22/18 Rozpočtové opatření č. 6/2022, dle přílohy.

spol. s r.o. na dodávku a instalaci turistického mobiliáře a in-

08/18 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Luže pro ná-

23/18 Nevyužití předkupního práva města Luže k pozemku p.

fopanelů na vybraných okruzích naučné stezky Krajem Slavatů

sledující volební období 2022-2026 v počtu 15 členů, dle § 67

č. st. 123, o výměře 431 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož

v Luži, dle přílohy.

a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

součástí je objekt č. p. 209, jiná stavba a pozemku p. č. 45, o vý-

17/78 Objednávku na výrobu smaltovaných směrovek na vybra-

09/18 Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi

měře 685 m², zahrada, vše v k. ú Luže, dle kupní smlouvy ze dne

ných okruzích naučné stezky Krajem Slavatů v Luži, dle přílohy.

městem Luže a obcí Střemošice č. 1/2022, dle přílohy.

28. 2. 2022.

18/78 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem –

10/18 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu ne-

24/18 Dohodu o zrušení věcného předkupního práva města Luže

zajištění provozu sběrného dvora, převzetí a odstraňování odpadů

movité kulturní památky z účelové dotace Ministerstva kultury

k pozemku p. č. st. 123, o výměře 431 m², zastavěná plocha

se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., dle přílohy.

příjemci IFASO, s.r.o. Chrudim na akci „Dům č.p. 10 – rekon-

a nádvoří, jehož součástí je objekt č. p. 209, jiná stavba a pozemku

19/78 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného

strukce vnitřních prostor budovy a střechy“ ve výši 201 000,- Kč,

p. č. 45, o výměře 685 m², zahrada, vše v k. ú Luže, s panem P.

břemene a dohodu o umístění stavby na parcele p. č. 1241/7, v k.

dle přílohy.

Z., Luže, dle přílohy.

ú. Luže, s ČEZ Distribuce, a. s., dle přílohy.

11/18 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu

25/18 Prodej části pozemkové parcely p. č. 1602/2, nově jako p.

Rada města neschvaluje:

města v roce 2022 příjemci IFASO, s.r.o. Chrudim na úhradu

č. 1602/4 o výměře 35 m², ostatní komunikace – ostatní plocha, v

20/78 Záměr prodeje částí pozemkové parcely č. 977/1 o celkové

nákladů spojených s akcí obnovy kulturní památky „Dům č.p.

k. ú. Doly, za 50 Kč/m², dle přílohy.

výměře cca 200 m², ostatní plocha–ostatní komunikace, v k. ú.

12/18 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na obno-

Výpis usnesení z 78. schůze Rady města
Luže konané dne 27. 06. 2022 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže

vu nemovité kulturní památky z účelové dotace Ministerstva

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký, M. Sýs,

Rada města schvaluje:

kultury příjemci Židovská obec v Praze na akci „Synago-

V. Volejník, M. Zlesák

22/78 Kupní smlouvu na pořízení žacího stroje značky KUBOTA

ga – restaurování 2 ks vnějších dveří“ ve výši 150 000 Kč, dle

Rada města schvaluje:

GZD 21 HD od firmy Agrico, s.r.o, Čapkova 802, Týniště nad

přílohy.

01/78 Darovací smlouvu pro BabyBox – Ludvík Hess a Jakub

Orlicí 517 21, IČO: 49286838, dle přílohy.

13/18 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu ne-

Hess pomáhají odloženým dětem z. s., na finanční dar ve výši

23/78 Objednávku dle cenové nabídky na zřízení asfaltového

movité kulturní památky z účelové dotace Ministerstva kultury

5.000,00 Kč za účelem zřízení nového babyboxu v Chrudimi, dle

povrchu u střelnice – napojení na silnici II/356 v obci Dobrkov,

příjemci Římskokatolická farnost Luže na akci „Kostel sv. Barto-

přílohy.

lokalita s názvem Podhora, od firmy Správa a údržba silnic Par-

loměje – restaurování schodů před portálkem na západní straně“

Rada města doporučuje ZM schválit:

dubického kraje, Cestmistrovství Luže, dle přílohy.

ve výši 137 000 Kč, dle přílohy.

02/78 Darovací smlouvu pro Tělovýchovnou jednotu, z. s. Luže

24/78 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s ná-

14/18 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu ne-

na finanční dar ve výši 90.000,00 Kč za účelem oslav „90 let od

zvem: „Stavební úpravy vozovky v ulici Na Výsluní – Luže “,

movité kulturní památky z účelové dotace Ministerstva kultury

založení organizovaného fotbalu v Luži“, dle přílohy.

se zhotovitelem JUANA TRADE s.r.o., Praha 2 128 00, IČO:

příjemci Římskokatolická farnost Luže na akci „Kostel sv. Bar-

Rada města schvaluje:

291231367, dle přílohy.

toloměje – restaurování kamenných portálků a dveří na severní

03/78 Finanční dar na úhradu nákladů a odměn pro děti u příle-

25/78 Objednávku dle cenové nabídky na projektovou dokumen-

a západní straně“ ve výši 282 000 Kč, dle přílohy.

žitosti dne dětí pořádaného Oblastní charitou Pardubice, ve výši

taci I. A II. etapy stavební akce: „Zajištění severního křídla re-

15/18 Kupní smlouvu se společností Vodovody a kanaliza-

4. 000 Kč, dle přílohy.

nesančního paláce hradu Košumberk“ od zhotovitele Ing. Radky

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

04/78 Finanční příspěvek Oblastní charitě Pardubice na příměst-

Provazníkové, dle přílohy.

stavby „Vodovod a kanalizace v ulici Dukelská v Luži – SO 01

ský tábor pro místní děti ve výši 200 Kč na jedno dítě a na jeden

26/78 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti

Vodovodní řad a SO 02 Kanalizační stoka“) na pozemcích parc.

turnus v roce 2022, dle přílohy.

inženýrské sítě na pozemku p. č. 1014/3, k. ú. Luže, se společností

č. 977/35, č. 981/1 a č. 1022 v k. ú. Luže, dle přílohy. Kupní cena

05/78 V souladu s platnou legislativou pololetní odměnu ředite-

GasNet, s. r. o., dle přílohy.

činí 1 531 098, 91 Kč s DPH.

li ZŠ Luže, okres Chrudim za rok 2022, vyplacenou ze státního

Rada města pověřuje:

16/18 Smlouvu o vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace

rozpočtu, dle přílohy.

27/78 Starostku města Luže k zajištění činností vedoucích ke sta-

Chrudim, a. s., dle přílohy. Výše vkladu činí 1 139 000 Kč.

06/78 V souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelce

bilitě a rozvoji společnosti Lesy Luže s.r.o. z důvodu dlouhodobé

17/18 Prodej části pozemkové parcely č. 977/1, nově jako p. č.

MŠ Luže, okres Chrudim za rok 2022.

nemoci jednatele společnosti.

977/46, o výměře 8 m², ostatní plocha – jiná plocha, v k. ú. Luže,

07/78 V souladu s platnou legislativou pololetní odměnu řediteli

Rada města schvaluje:

Římskokatolické farnosti Luže, Komenského 137, 538 54 Luže,

ZUŠ Luže, okres Chrudim za rok 2022.

28/78 Zřízení jedné přípravné třídy podle § 47 zák. 561/2004

za 75 Kč/m², dle přílohy.

08/78 Změnu ceníku pro výlep plakátů od 1. 7. 2022, dle přílohy.

Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole, Luže, okres

18/18 Záměr směny části pozemkové parcely č. 843/2, nově

09/78 Smlouvu o provozu atrakcí na lužskou pouť v roce 2022

Chrudim, Komenského 254, IČO: 701 56 743, na školní rok

jako pozemková parcela č. 843/4, o celkové výměře 526 m²,

mezi pronajímatelem město Luže a nájemcem M. S., dle přílohy.

2022/2023 na adrese Žižkova 253, Luže.

ostatní plocha – ostatní komunikace a pozemkové parcely

10/78 Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č.7 na adrese Ko-

29/78 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci

843, nově jako pozemková parcela č. 843/5, o celkové vý-

menského 286, Luže s panem J. P. od 1. 7. 2022 na dobu

s Mgr. Alenou Šlajsovou, dle přílohy.

10 – rekonstrukce vnitřních prostor budovy a střechy“ ve výši 72
000,- Kč, dle přílohy.

Luže, za min. cenu 150 Kč/m².
21/78 Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 23/4 o výměře
cca 62 m², ostatní plocha – jiná plocha, v k. ú. Luže.
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DĚTSKÝ DEN NA HRADĚ
Na začátku června proběhl na hradě Košumberk
v pořadí již 19. Košumberský dětský den, který
pořádal místní sbor Církve adventistů sedmého
dne ve spolupráci s Městským úřadem v Luži.
Letošní téma, „Biblické příběhy“, představilo dětem nejznámější biblické postavy. První
lidé, Adam s Evou, všechny přítomné přivítali

a poslali je na stanoviště, na kterých děti plnily úkoly. U moudrého krále Šalamouna řešily
hlavolamy, u Noeho poznávaly zvířata z archy,
s Jidášem házely mincemi, Jonáše hledaly
v břiše velké ryby. Dále mohli navštívit např.
Mojžíše, Rút s Noemi, Davida s Goliášem, Marii a Josefa, Daniele, Lazara, Piláta, Bytosti ze
Zjevení a milosrdného Samařana. Děti dostávaly za splněné úkoly razítka, za které je čekaly
odměny. V další části proběhlo divadelní představení „Sedm dní“, které si připravily děti ze
ZUŠ Luže pod vedením paní Jany Hrubé.
Výtěžek ze vstupného, tomboly a darů ve výši 17
780 Kč byl věnován na sbírku humanitární organizace ADRA pro pomoc nemocnici v Keňském
Itibu. Jsme vděčni, že máme z čeho darovat. Náš
sbor Církve adventistů sedmého dne v Luži je
povzbuzován tímto biblickým textem:
„kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý
ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného
dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou
milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý
dostatek a mohli se štědře účastnit každého
dobrého díla.“ (2. Korintským 9,6-8 B21)
Jsme Bohu vděčni, že nám dává to, co potřebujeme a že můžeme pomáhat druhým. Děkujeme

vám, že jste se ochotně zapojili do této pomoci.
„Vždyť Bůh miluje ochotného dárce“.
Přejeme vám požehnané prázdniny a těšíme se
příští rok na shledanou.
Za organizační tým,Ing. Tomáš Ondráček,
kazatel Církve adventistů sedmého dne
(Luže, Komenského 249, tel:776 044 756,
bohoslužby každou sobotu od 9:30)

Hamzova léčebna nabízí volná pracovní místa
na tyto pozice:
LÉKAŘ
Požadujeme:
 Odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona
č. 95/2004 Sb.
 Spolehlivost, schopnost týmové práce, bezúhonnost.
 Vhodné i pro absolventy.

STAVEBNÍ TECHNIK
Požadujeme:
 SŠ ve stavebním oboru, vhodné i pro absolventy, praxe
výhodou.
 Výhodou osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby.
 Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost.

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODBORU
Požadujeme:
 VŠ/SŠ technického směru.
 Praxe v technickém oboru 5 let.
 Organizační a komunikační dovednosti.

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Požadujeme:
 SŠ ekonomického zaměření.
 Výhodou psaní všemi deseti prsty, zvládání psaní textu na
diktát, Word, Excel.
 Bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti.

Nabízíme:
25 dnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.
Bližší informace k jednotlivým pozicím naleznete na webových stránkách (www.hamzova-lecebna.cz/kariera),
Facebooku nebo Instagramu léčebny.
Kontakt na personální oddělení: per@hamzova-lecebna.cz , tel.: 469 648 103, 104.
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Jak pokračuje realizace CLLD, výzvy pro
obce, co znamená NPO
Mas vyhodnotila další etapu své činnosti podáním Zprávy o plnění strategie, součástí je
vždy také informace pro veřejnost a najdete
je všechny přehledně zde: Strategie CLLD MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
z.s. (masskch.cz) . Mimo jiné z tohoto bilancování vyplynulo, že MAS bez problémů
vyčerpala přidělenou alokaci na toto dotační
období, dokonce ji významně navýšila díky
připravenému čerpání místních žadatelů a také
že roste důvěra území ve spolupráci, síťování
a integrované aktivity (ve smyslu širšího dopadu, větší provázanosti a jednodušší administrace), neboť zájem o připravované čerpání
v období 2021-2027 vysoce převyšuje avizované prostředky. Roste i zájem o spolupráci
v dalších oblastech rozvoje regionu (energetika, ochrana klimatu, lokální produkce, slaďování strategických záměrů apod.
PRV: V operačním programu Program rozvoje venkova se nyní nacházíme v tzv. „přechodném období“, kdy je dosud přidělená alokace

vyčerpána. Na další část alokace bude spolek
moci žádat až od března 2023 a vyhlášení nové
výzvy předpokládáme v posledním čtvrtletí
roku 2024.
IROP+: Probíhá intenzivní příprava programového rámce IROP. První výzvy MAS jsou plánovány především na podporu činnosti hasičů
a zkvalitňování zázemí škol, na to navážou zřejmě ve 2. pololetí roku 2023 výzvy v oblastech
cestovní ruch a veřejná prostranství. Aktualizované podmínky podporovaných aktivit najdete
na webu MAS pod heslem IROP+.
OPZ+: MAS podala žádost na schválení
programového rámce již během července. Je
zaměřen na rozmanité aktivity v oblasti komunitní činnosti, podpory spolků a nástrojů sociálního začleňování a dále na oblast zaměstnanosti.
Zahájili jsme tvorbu dlouhodobých strategických dokumentů pro obce Horka, Čankovice,
Řestoky a Zaječice a připravujeme nákup stánků na podporu tradice jarmarků a lokálních
producentů z našeho území.

Trvale také monitorujeme zajímavé výzvy jak
pro obce , tak pro podnikatele a další aktéry,
abychom pomohli nalézat vhodné finanční nástroje pro plnění současných místních potřeb.
V poslední době jde především o fotovoltaické
panely veřejných budova a vodovody a kanalizace a za povšimnutí všech zájemců o dotace
určitě stojí i tzv. Národní plán obnovy, neboť
všech 6 tematických pilířů (digitální transformace, vzdělávání a trh práce, výzkum a inovace, podpora podnikání, zelená infrastruktura
či zdraví a odolnost obyvatel už nyní pomáhá
k rychlejšímu lokálnímu rozvoji.
Sledujte s námi veškeré novinky na našich
webech www.masskch.cz, www.map2030.cz
a facebooku www.facebook.com/masskch.

ZPRÁVY Z BĚLÉ
Sportovní areál
Vandalismus dorazil již i do našeho areálu.
Někomu připadala šedivá fasáda na kiosku
asi moc šedivá, a tak jí vylepšil svoji kreslířskou fantazií. Auto, které sloužilo k hasičské
ukázce zásahu při oslavách, přišlo o svá skla.
Škoda, že vandalové zůstávají v anonymitě.

ka se od ranních hodin staralo trio Sychra,
Handlíř a Křepelka, kteří měli občerstvení
všech účastníků na starosti. Úderem 8:30
zahájil šéf turnaje, sportovní část. Ač páteční předpověď hlásila deštivou sobotu s bouřkami, turnaj se odehrál za slunečného počasí
v příjemných 26 °C.

TENIS
Již 20. ročník memoriálu Vladimíra Jarkovského se odehrál na místních kurtech v sobotu 25. června. Do turnaje vstoupilo 16 tenistů,
kteří byli rozlosováni do 8 dvojic. Hrálo se
v jedné skupině, každý s každým, na jeden
set. Turnaj byl zahájen krátkou vzpomínkou
na Vladimíra Jarkovského a Mirka Dražila,
jeho kamaráda, který k nám jezdil na turnaje
také z Prahy. Poté zástupce klubu Pepík
Tůma předal květiny paní Marii Jarkovské
a Marii Dražilové. Minutou ticha byla uctěna
jejich památka. Pí. Dražilová věnovala karton
šampaňského na tradiční přípitek s jahodami.
Rodina Jarkovských věnovala na turnaj občerstvení v podobě piva a 50 kg čuníka. Hráči obdrželi památeční trička s logem turnaje. Následovalo společné focení, společná
snídaně a turnaj mohl být zahájen. O čuní-

Bylo odehráno 28 zápasů a v nich 260 gamů.
Podrobné výsledky jednotlivých zápasů, jsou
na našich fb stránkách, foto bude dodáno.

Vítězové
převzali
nádherné
poháry,
šampaňské, a i nějakou drobnou cenu za své
umístění. Rekordmanem memoriálu je Petr
Študent (Střemošice), který dokázal zvítězit
celkem v 8 ročnících turnaje (2003, 2004,
2006, 2010, 2013, 2014, 2017, 2020). Všichni zúčastnění dostali z rukou paní Marušky
a syna Martina tradiční pamětní medaile, které jim budou připomínat tuto akci. Po skončení turnaje se všichni dobře bavili u bohatého
pohoštění (prasátko bylo vynikající) a vzpomínalo se historkami na Vladimíra. Akce se

Konečné pořadí v memoriálu
1. Dostál Jan / Herynek Jiří st.       

(Řepníky / Bělá)

2. Kopecký Jiří / Kratochvíl Jiří       

(Luže / Skuteč)

3. Dostál Matěj / Dudek Petr    
4. Tůma Jan / Černý Martin   

       
         	

5. Sychra Jan / Herynek Adam    

   

6. Študent Petr / Kapitola Milan  

    

(Řepníky / Hroubovice)
(Brno / Vrbatův Kostelec)
(Bělá / Hrochův Týnec)
(Střemošice / Bělá)

7. Čáp Rostislav / Herynek Zdeněk

(Pardubice / Bělá)

8. Tůma Josef / Jarkovský Martin   

(Luže / Praha)

INZERCE

SRPEN 2022

protáhla do večerních hodin.
V sobotu 16. července se hrál již 22. ročník tenisového turnaje jednotlivců. Výsledky z tohoto turnaje budou v příštím zpravodaji.
Na sobotu 6. srpna je naplánován 14. ročník turnaje veteránů ve
čtyřhře.
Memoriál Karla Bláhy v tenisové čtyřhře se odehraje v sobotu 20.
srpna od 8 hodin. Půjde již o 26. ročník.
3. ročník „Poslední smeč za Jirku Kremličku“ je naplánována na
sobotu 17. září od 8 hodin. Turnaj se opět odehraje jako DAVIS CUP
tříčlenných týmů. Hráči budou do těchto týmů rozlosováni před turnajem. Počet hráčů do tohoto turnaje je omezen. Přihlášky do všech
turnajů u p. Sychry na tel. 724 289 722.
Sledujte stránky fb Obec Bělá, kde jsou uváděny kompletní výsledky z jednotlivých turnajů a přidány i fotografie z těchto akcí.
NOHEJBAL
27. ročník nejstaršího turnaje tohoto druhu v republice OTEC – SYN,
se odehrál na našich kurtech, poslední červencovou sobotu. Poháry
pro vítěze věnovalo město Luže, za což děkujeme. V době uzávěrky
(8. 7.) bylo přihlášeno již 17 rodinných dvojic z celé republiky (Praha, Jihlava, Olomouc, Vsetín, Most, Pardubice, Choceň, Slatiňany,
Ždírec n/d., Bříza, Černá Hora, Dolní Radechová). Výsledky najdete
v příštím zpravodaji.
JSy

RENOSPOND
hotel

wellness

RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče
tel./fax: 469 321 282, mobil: 777 848 384
renospond@renospond.cz, www.renospond.cz

Hotel Renospond přijme do svého kolektivu

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
Nástup možný ihned
I. na hlavní pracovní poměr (možnost i zkráceného úvazku)
Vzdělání či praxe není nutná, zaučíme.
II. na dohodu o provedení práce
Pracovní doba: krátký + dlouhý týden nebo dle domluvy.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu, finanční jistotu a možnost celoročního
ubytování zdarma.
Podrobné informace Vám rádi podáme na tel.: 777 848 384, 469 321 282 nebo
na e-mailu: renospond@renospond.cz
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KAM ZA KULTUROU

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO uvádí
autorskou komedii

sobota 6.

8. 2022

v 19 hod.

HRAD KOŠUMBERK
Předprodej vstupenek na TIC v Luži
350,-(na místě 400,-)

občerstvení zajištěno / pořadatel město Luže

SRPEN 2022
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SRAZ RODÁKŮ
ZE ZDISLAVI A ULICE
HVĚZDECKÁ

2. ročník tentokrát byl doma na místní půdě
v hostinci U Hvězdy. Vzpomínali jsme na
dětské tajné výpravy a následné hrátky na sále
v 1. patře, když hospodští manželé Tichovi
odešli za dalšími pracemi na pole a louky.
Dnes se nás sešlo opět hodně, tudíž hlasivky byly opět vymluvené. Jídla a napečeného
cukroví donesené z domů taky hodně, gulášek
pikantní výborný! Starší rodáky, kteří nepřišli,
jsme navštívili s výslužkou. Prostě vše bylo
OK, a tak zase za 2 roky se sejdeme.

KAM ZA KULTUROU VE SKUTČI

SRPEN 2022

KAM ZA KULTUROU

SRPEN 2022

skupina

23. 9. Jezbořice

tradiční

Pouťová zábava
Pátek 19. srpna 2022

od 20 hodIN / HŘIŠTĚ LUŽE
vstupné 100,občerstvení zajištěno / pořadatel: město Luže
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20. 8. ve 20:00
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MARIEN & Víta Troníček v kostele sv. Jakuba
Nových Hradech u Skutče
Po covidové pomlce se opět vracíme k pořádání koncertů v barokním kostele sv. Jakuba v Nových Hradech u Skutče. V letošním roce
jsme pro vás připravili koncert pardubické folkové formace MARIEN
& Víta Troníček.
Máte rádi písničky, které vyprávějí neotřele o lidech, vztazích a věcech
kolem nás? Máte rádi krásné vokály a zvuk folk country kapely? Tento
koncert je tedy něco co vám jistě udělá dobře na duši.
Přijměte pozvání do Nových Hradů u Skutče, 21.8.2022. od 17 hodin.
Vstupné 250,-Kč a prodej vstupenek na místě od 15 hodin.

OLGA LOUNOVÁ

& BAND

Městské

slavnosti

sobota

Luže 2022

3. 9. 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

ve 21,30h.

Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč / 50 Kč

Městské
Slavnosti

21,30 h. OLGA LOUNOVÁ

& Band

Hrad
Košumberk

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

vstupné: 100,-

Občerstvení zajištěno
Změna programu vyhrazena

pořadatel: město Luže
pořadatel: město Luže
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO
Červen

9. 7. od 17,00 h.

5. 8. od 18,00 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.

6. 8. od 14.00 h.

10. 6.

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
P. ČADY
Otevřeno každou neděli do 18. 9.
Kostel Janovičky

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

Městské slavnosti 2022

SRPEN 2022
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THE KRABICE
REVIVAL BAND

3. září 2022 v 18:30 h.
Městské Slavnosti

Hrad Košumberk

sobota 3. 9. 2022

VSTUPNÉ: 100 kč

ve 23,00 hodIN

občerstvení zajištěno / pořadatel.: město Luže

HRAD KOŠUMBERK
vstupné: 100,občerstvení zajištěno

pořadatel: město Luže

Město Chrast pořádá ČTVRTÝ ročník

Slavnosti

vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY DVOJIC
Kde: Voletický rybník
Kdy: 3. 9. 2022 od 7 do 14 hod.
❑
❑
❑

jablek a medu
sobota

10. září
od 10.00 hodin

zámEk

chrast
nádvoří

prezentace od 5 do 7 hod.
předprodej 2. 9. 2022 od 18 do 20 hod. u rybářské chaty
startovné: 700,-Kč za dvojici.

Zúčastnit se může kdokoli (i bez rybářského lístku).
Soutěží se o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.

soutěže

hodnotné ceny

dixieland | heligonky | CIMBÁLOVKA PERNICA | JANA RYCHTEROVÁ
pokrmy a nápoje z jablek | medové dobroty | CIder
soutěž o nejlepší štrúdl | divadla pro děti | soutěž pro děti
Propozice závodů naleznete na www.rybariluze.cz.

PODVEČERNÍ TANCOVAČKA NA NÁDVOŘÍ
Záštitu nad touto akcí převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, MBA
pořádání akce podléhá aktuálmním protiepidemickým opatřením | Změna programu vyhrazena
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Nový nízký lanový park

Nový nízký lanový park

Uctění památky Karla Kněze 25. 6. 2022

FOTOGALERIE

SRPEN 2022

Uctění památky Karla Kněze 25. 6. 2022

130 let SDH Bělá 11. 6. 2022

Výlet do Ležáků 25. 6. 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.

