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Informační měsíčník města Luže

Vážení přátelé,
ani nevím jak, ale už jsme se společně přehoupli do posledního září tohoto sice náročného, celkem ale úspěšného volebního období.
Pro mě osobně bylo na začátku těchto čtyř let
hodně očekávání, nápadů a energie. Některá
očekávání vzala rychle za své, naproti tomu
některá očekávání byla mnohonásobně převýšena. Většina nápadů prošla více hlavami
a mnoho z nich dnes již více či méně úspěšně
žije v Luži nebo místních částech a slouží nám
všem, některé nápady se ukázaly jako neefektivní či nereálné a bylo od nich ustoupeno.
Energie často rychle ubývala, ale také díky
některým úžasným lidem, kteří dokázali říci
prosté děkuji nebo dokázali darovat obyčejný
úsměv, rychlostí světla přibývala. Lze to tedy
ve zkratce shrnout jako velmi inspirativní,
tvrdou a neskutečně multioborovou čtyřletou
školu života.
Na tomto místě tedy patří velký dík všem zastupitelům, kteří mě naučili zvládat politické
strategie, pomáhali v každodenní práci jak

radami, tak přiložením ruky k dílu, zkoušeli
moji připravenost nebo prostě jen svým pohledem na věc vnášeli do rozhodování jiný úhel
pohledu. Někdy to bylo hodně náročné a stálo
to hodně nervů a práce, ale ve finále mě i to negativní perfektně vycvičilo a přineslo do mého
života mnoho nezapomenutelných zkušeností
a schopností, které mi budou už navždy v profesním životě velice pomáhat. Děkuji všem
svým zaměstnancům, kteří po celé volební
období ctili a tvořili přátelskou atmosféru na
našem Městském úřadě v Luži. Děkuji i těm,
kteří našli nakonec své profesní uplatnění
jinde, i oni mi tím dali mnoho manažerských
zkušeností, které nehodlám zapomenout. Doufám, že se moje mise s přátelským úřadem
vydařila a že tváře, které u nás potkáváte jsou
usměvavé a chápavé. Děkuji všem spolkům za
jejich obětavou práci pro kulturu, volný čas
a sport v Luži a okolí. Bez jejich nezištné práce bychom byli ochuzeni o mnoho podnětných
zážitků a často třeba také možnosti pomoci
druhým. Děkuji všem hasičům za jejich oddanost, připravenost a dobrovolnou předurčenost
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pomáhat v krizových situacích a zachraňovat a ochraňovat nás všechny a náš majetek.
A především děkuji Vám, občanům Luže,
Bělé, Radimi, Dobrkova, Voletic, Domanic,
Srbců, Zdislavi, Košumberku, Dolů, Brda
a Rabouně, za spolupráci, podněty na zlepšení, nápady a pomoc, ale hlavně za toleranci,
pochopení a za to, že tu s námi všemi chcete
prožívat své životy a tvořit společně naše malé
„lužské dějiny“.
Jedním volebním obdobím ale nic nekončí,
ale naopak, začíná se a navazuje se s mnoha
důležitými akcemi a stavbami, které jsou nyní
v přípravě. Jednou z velkých výzev pro nové
vedení města tedy bude jistě realizace již téměř
připraveného projektu vodovodu v Dolích,
Brdě a v Rabouni. Dále pak pokračování v získání dotace na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Bělé; řešení sociální situace v Luži;
rozvoj lokalit k bydlení, které jsou často
v soukromém vlastnictví; realizace vítězného
návrhu architektonické soutěže na pláni pod
Chlumkem a louce vedle Chlumku; revitaliza-
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ce „Židovské čtvrti“ – současné Jeronýmovy
ulice; připravit změnu územního plánu podle
aktuálních potřeb města k jeho rovnoměrnému
rozvoji; systematicky a soustavně pokračovat
v záchranných pracích na hradě Košumberku;
intenzivně spolupracovat s místními školami
a maximálně jim pomáhat ve zlepšování podmínek pro vzdělávání; realizovat kompletní
rekonstrukci mateřské školy tak, aby i v Luži
mohla být třída i pro dvouleté děti; realizovat
kompletní rekonstrukci bývalého autoservisu na adekvátní zázemí pro technické služby
města a nové byty pro rodiny; revitalizovat zahradu umělecké školy i pro venkovní výuku;
získat finance a zrealizovat připravený projekt
na kompletní rekonstrukci multifunkčního
sportovního povrchu, běžeckých drah, doskočiště a automatického závlahového systému
ve sportovním areálu v Luži; zrekonstruovat
antuková hřiště na tenis v Bělé; zrealizovat
připravený projekt výstavby nového veřejného
osvětlení v Bělé; zrekonstruovat místní komunikaci do Rvasic a Hlubočic; zrealizovat připravený projekt venkovní učebny pro základní
školu; zrekonstruovat Kapli Panny Marie Růžencové v Srbcích; řešit výstavbu chodníku
ve Voleticích; připravit výstavbu chodníku
v Bělé; vystavět chodník z Radimi do Luže

RECEPT NA
RYCHLÝ OBĚD
Těstoviny uvaříme. Na olivovém oleji osmažíme 4 stroužky nakrájeného česneku, můžeme přidat nakrájenou klobásu. Přidáme smetanu na vaření a povaříme 10 min. Přidáme
do těstovin a posypeme parmazánem (100g)
a čerstvou petrželkou.

a v Luži v Havlíčkově ulici, jejichž projekty
jsou již připravené a schválené; pokračovat
ve výsadbách dřevin a dalších protierozních
opatřeních; zrealizovat revitalizaci rybníka
v Brdě a jeho okolí; postupně rekonstruovat
komunitní domy – KD Doly, KD Radim a KD
Srbce; kontinuálně rozvíjet hasičkou techniku
tak, aby nás přírodní živly nemohly ohrožovat;
a mnoho a mnoho dalšího, co už se na list papíru nevejde. Je toho opravdu hodně a bohužel
finanční vyhlídky do budoucna nejsou moc
růžové, tedy je jasné, že je na čem pracovat
a nikdo se rozhodně nebude nudit.
Nemalou výzvou je také systematická práce,
a hlavně spolupráce ve spolcích a společnostech pomáhajících udržovat základní infrastrukturu a potřeby pro naše obyvatele, jako je
Místní akční skupina Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko; Svazek obcí Košumberska;
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., ale třeba také Lesy Luže, s.r.o. Bez nich by to totiž
také nešlo. Ve všech těchto institucích je naše
město aktivně činné, v podstatě ve všech na
úrovni představenstva – tedy řízení těchto společností. Což je také velmi časově náročné, ale
především nadmíru zodpovědné. Luže je tedy
velmi důležitým místem našeho regionu a ak-
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tivně pomáhá udržovat krok s dobou, kulturou,
vzděláním a je o ní slyšet široko daleko.
Největším úkolem ale stejně je a vždy bude
práce s lidmi, s jejich důvěrou a schopností pomáhat v podstatě s čímkoliv a kdykoliv.
Protože tak to prostě na radnici je.
Doufám, že jste za ty čtyři roky, nejen v našem
zpravodaji, viděli především spoustu odvedené práce a odpustili nám některé nedostatky
a chyby. Ideálně pro všechny nejde udělat nic.
Snad jsme ale každého z Vás alespoň jednou
potěšili. To bylo totiž naším hlavním úkolem.
Na závěr přeji všem mladším dětem pohodový
začátek předškolního vzdělávání bez strachu
a nejistot, všem žákům a studentům přeji dostatek energie a odhodlání k dobrovolnému
vzdělávání tak, aby je to především bavilo
a v této souvislosti nelze nepopřát všem učitelům
a zodpovědným rodičům mnoho sil, trpělivosti,
důvtipu a pochopení vůči naší mladé generaci.
A Vám všem přeji především zdraví a optimismus, jinak to nedáme…!

STAVEBNÍ ÚPRAVY V LUŽI
V průběhu letních prázdnin město započalo několik stavebních akcí. Rekonstrukce nákladové rampy u pošty
v budově č.p. 241

Dobrou chuť!

19. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
Veřejné zasedání zastupitelstva města se
uskuteční 12. 9. 2022 od 18 hod. v sokolovně
v Luži

UNI 3. VĚKU
Univerzita 3. věku začíná první hodinou
v úterý 27. 9. 2022 v 16 hod. ve volnočasovém centru. Bližší informace na TIC nebo na
emailu tic@luze.cz

Veronika Pešinová

Výstavba nového chodníku a nové opěrné zdi v ulici Husova.
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZA
OBDOBÍ 2018-2022
Město Luže v letech 2018-2022 uskutečnilo 80 veřejných zakázek na zhotovitele, jejichž předpokládaná
hodnota byla vyšší než 100 tis. Kč bez DPH. Z toho bylo 36 zakázek na stavební práce, 22 zakázek na služby
a 22 zakázek na dodávky. Celkový objem těchto zakázek přesáhl 80 mil. Kč. bez DPH. Nejvíce zakázek mělo
předpokládanou i výslednou hodnotu v rozmezí od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH – bylo jich celkem
45. Takové zakázky zadávalo město dle směrnice formou poptávkového řízení, kdy byly k projednání Radě
města předloženy nejméně tři relevantní nabídky od poptaných zhotovitelů. Zakázek s hodnotou od 500
tis. Kč bez DPH do 2 mil Kč bez DPH (služby, dodávky) nebo do 6 mil. Kč bez DPH (stavební práce) bylo
celkem 18. Pro tyto zakázky byla zpracována zadávací dokumentace schválená Radou města a osloveni
nejméně tři zhotovitelé podávající nabídku v uzavřené obálce do konkrétního termínu. Otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek pak zajišťovala komise, jejíž členem byl povinně člen kontrolního výboru,
člen finančního výboru a zastupitel. Mnohokrát ale bylo osloveno 5 či 6 zhotovitelů, na zakázku Oprava
a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk – nové oznámení v roce 2021 dokonce 12 stavebních
firem z okolí. Administraci těchto zakázek si ve 14 případech zajišťovalo město samo, zakázky týkající se
Sběrného dvora financovaného z dotace Operačního programu Životní prostředí administrovala pro město
externí firma. Nadlimitní veřejné zakázky a zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona vždy
administrovaly externí firmy. Některé z těchto 10 zakázek připravovala hradecká firma Centrum evropského
projektování, a.s., další z nich českobudějovická společnost ODPADY – JIH, spol. s r. o., Anylopex plus s.r.o.
či Eupora, s.r.o. – tedy firmy, které městu pomáhaly i se získáním dotace z evropských fondů na realizaci
projektů. Ostatních 7 zakázek v otevřeném řízení administrovalo město samo a zveřejňovalo je buď na úřední
desce anebo na profilu zadavatele. Podstatným faktem pro zadávání zakázek je také, zda se veřejná zakázka
vztahuje k akci poskytnuté z dotace. Z tohoto pohledu prošlo 26 z 80 zakázek, tedy více než 30%, kontrolou
ze strany některého z ministerstev, jiného ústředního orgánu, případně i Nejvyššího kontrolního úřadu.

CITÁT MĚSÍCE
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NOVINKA
Na Turistickém informačním centru nabízíme
novinku, prodáváme ponožky s logem města
Luže, vyrobila nám je firma Aleš Zavřel – Aldo,
která se zabývá výrobou a prodejem ponožek.

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA
Občany města Luže i návštěvníky zveme na komentovanou prohlídku synagogy ažidovského
hřbitova v Luži v neděli 11. 9. 2022 ve 14:00.

BESEDA
S DŮCHODCI
Jako každým rokem připravujeme pro seniory
Vánoční posezení pro seniory.
Vyberte si hudební skupinu, popř. hosta, kterého byste na ní rádi viděli. Své tipy zasílejte na
tic@luze.cz, osobně na TIC nebo SMS na tel:
736 481 206.
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ČESKÁ TELEVIZE
NA HRADĚ
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SUDOKU

V pátek 15. července navštívila náš hrad Česká
televize. Ten den byla na hradě od ranních hodin připravována tradiční akce Pytlácká noc,
a tak jsme také mohli ochutnat různé pokrmy ze
zvěřiny. Celý den se přímo z nádvoří hradu v přímém přenosu vysílal pořad o Pardubickém kraji,
vystřídalo se zde mnoho různých hostů. Hrad navštívil i náměstek hejtmana Pardubického kraje
Ing. Roman Línek, MBA.

TŘÍDĚNÍ V ČR

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!
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ŽIDOVSKÝ VÍKEND V LUŽI
Třetí červencový víkend se konala nebývalá
věc: ve zdejší synagoze se poprvé po 80 letech
v páteční podvečer uskutečnila modlitba k uvítání šabatu a v následující den sobotní ranní bohoslužba se čtením ze svitků Tóry. Co bylo na
celé akci výjimečného?
Luže byla centrem židovské komunity celého
regionu v oblasti od Vysokého Mýta po Skuteč více než 350 let. Sídlil zde krajský rabín
a žila početná komunita. Ve 20. století se již počet židovských obyvatel v důsledku stěhování
do velkých měst snižoval, stále zde však byla
živoucí obec, která měla svého rabína, konala
bohoslužby, slavila svátky. Tuto staletou tradici násilně přeťal nacistický holocaust. Poslední
zdejší obyvatelé se s rabínem Jiřím Löwidtem
naposled sešli k modlitbě v listopadu 1942,
2. prosince již museli nastoupit na nákladní
vozy a byli dopraveni na shromaždiště, aby
pokračovali vlakem transportem do Terezína.
Z čtyřicítky odvlečených přežilo vyhlazovací
tábory pouhých pět osob.
Jak známo, židovská tradice vyžaduje podle halachy pro uskutečnění bohoslužby přítomnost
10 dospělých židovských mužů. Tento počet se
po roce 1945 v Luži nikdy nemohl naplnit, vrátily se tři ženy, jedna židovská lékařka a jeden
židovských lékař, který však v Luži nezůstal,
přišli manželé Schwarzovi z Vysokého Mýta,
víc židovských obyvatel však v Luži nebylo,
a za pár let už nezbyl nikdo. Navrátilci se cítili
natolik opuštění a frustrovaní všudypřítomnými
vzpomínkami či naopak pod povrchem i veřejně žijícím antisemitismem, že Luži podruhé –
nyní již dobrovolně – opustili. Synagoga zůstala prázdná. Ve svatostánku, který po staletí byl
svědkem čtení z Tóry, obřadů bar micvy, svateb
i pohřebních modliteb, se nyní sušily králičí

kůže a jeho interiér i exteriér chátral. Vypadalo
to, že devastace je neodvratná, stejně jako zkáza
hřbitova, který si pomalu brala příroda zpět.
Přišel však rok 1989 a do země se vrátila svoboda. Pro lužskou synagogu nastala svoboda včas,
jiné podobné štěstí neměly – v nedalekých
Hroubovicích byla unikátní synagoga s věží
a hodinami zbourána v „akci Z“ na konci 70. let.
(Pro mladší čtenáře možná musíme vysvětlit, že
akce Z byly označovány dobrovolné, spíše však
pod nátlakem konané brigády občanů na obecním majetku. Značka Z znamenala zdarma.)
Synagoga v Luži přežila, zachovala se v ní
i nádherná bima s aron-ha-kodeš. A na půdě
byla v 90. letech objevena bohatá geniza. Zdálo
se však, že po světě rozprášení poslední potomci jejích někdejších členů již mezi sebou ztratili vazby a kontakty. Jen pár z nich se znovu
setkalo a vědělo o sobě v 90. letech, kdy byla
synagoga rekonstruována a v její chodbě umístěna deska se jmény lužských obětí holocaustu.
Tehdy ještě žily sestry Polákovy, které prošly
nacistickými koncentračními a vyhlazovacími
tábory a přežily, nebo Josef Schwarz-Červinka,
významný rozhlasový režisér a překladatel, který přežil válku v exilu v Anglii. Jejich rodiny se
tehdy v Luži znovu setkaly.
Před třemi lety se město Luže rozhodlo připojit
k celoevropskému projektu nazvanému stolpersteine, nebo u nás Kameny zmizelých. Radní se
rozhodli ve městě položit tyto dlažební kostky,
opatřené mosaznou destičkou se jmény a údaji o obětech, před domy zdejších zmizelých
židovských sousedů. V roce 2019 byl projekt,
naplánovaný do tří let zahájen, a letos v červenci byly položeny poslední ze 40 kamenů
pro zdejší odvlečené rodiny i jednotlivce.
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VÝSADBA STROMŮ
v místní části Radim
Na výsadbu třešní v Radimi, která proběhla již
v listopadu minulého roku, se podařilo získat
dotaci z Národního programu Životní prostředí
ve výši 240 tis. Kč. Výsadba proběhla na pozemcích města Luže, v místě stávajícího třešňového
sadu, který byl tímto doplněn a rozšířen. Práce
spojené s výsadbou proběhly zapojením místních
obyvatel, na jaře letošního roku byly doplněny
závlahové vaky a poté i další kotvící a ochranné
prvky a mulčovací kůra. Odborný dozor je zajištěn Bc. Petrem Fišerem, který mimo jiné provedl
jarní výchovné řezy. Město Luže se v souvislosti
s dotací zavázalo po dobu 3 let od ukončení výsadby zajistit zálivku, výchovné řezy, kontrolu
a odstranění kotvících prvků, hnojení, kypření,
odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, ochranu před vlivem mrazu, doplňování
mulče apod. V případě úhynu stromu bude zajištěna jeho náhrada. Výstupy projektu musí být
zachovány po dobu 10 let od ukončení výsadby.
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Byl zahájen výzkum, jehož výsledkem se stala
výstava, která byla v synagoze v dubnu tohoto
roku natrvalo umístěna. 14 panelů této výstavy připomíná osudy rodin, které v Luži dostihl
holocaust. Příběhy rodin začínají většinou již
dříve v 19. století, a podařilo se téměř ve všech
případech najít potomky či příbuzné, takže se
na panely dostaly unikátní rodinné fotografie,
dosud nikde nezveřejněné. Díky tomu většina
lužských obětí, po nichž se pro širokou veřejnost dochoval pouhý seznam jmen, má dnes
již zpátky své tváře a příběhy, někdy i s historickými fotografiemi jejich někdejších domů
ve městě.
Projekt přivedl do Luže potomky rodin ze tří
světadílů: přiletěli z USA, z Izraele, přijela
vnučka jedné rodiny, pocházející až z Argentiny, z Anglie i Čech a Moravy.
Komunita „potomků i přátel židovské obce
v Luži“ se sešla díky „covidové přestávce“ loni
v září, a letos podruhé v červenci již na celovíkendové akci, která předcházela poslední pokládce stolpersteinů. Díky spolupráci s chazanem Danielem Vaňkem z Prahy, který se všech
předchozích pokládání kamenů vždy účastnil,
a díky členům Židovské obce Teplice – duchovnímu Tomáši Pultzovi a členu představenstva
panu Vitaliji Makondovi – se povedlo uspořádat v synagoze i bohoslužbu.
Díky příjezdu potomků se po 80 letech povedlo
shromáždit v Luži minjan. V pátek v podvečer
tak budova synagogy ožila tak, jak to staleté
zdi pamatovaly z dřívějška. Okna se rozzářila, ozval se hlas modlitby, v útrobách synagogy to šumělo šepotem mnoha hostů, kteří se
v mnoha případech poprvé účastnili modlitby
k uvítání šabatu. Byly zapáleny šabatové svíce a místa v synagoze se zaplnila. Sešlo se přes
40 účastníků, kteří sledovali modlitby, vedené
chazanem a jeho pomocníky, zatímco okny
v průčelí synagogy zářilo dovnitř postupně zapadající slunce. Druhého dne v sobotu byla do
stánku aron-ha-kodeš přinesena posvátná Tóra
a poté zahájena sobotní bohoslužba. Ke čtení
z Tóry bylo postupně pozváno několik mužů,
které k Luži vázala jejich rodinná historie. Byl
to 92letý pan Richard Husch, jehož maminka
Hedvika strávila v Terezíně několik měsíců,
a jeho tety, strýcové, bratranci a sestřenice byli
nacisty zavražděni. Byli to pravnuci posledního předsedy lužské židovské náboženské obce
Emila Poláka, který byl zavražděn v Buchenwaldu, Jan a Jakub Roubínkovi. Z Tóry přečetl
profesor architektury Benyamin Schwarz, který
se narodil v Luži v roce 1946 do rodiny přeživších Otty a Evy Schwarzových. Benyamin se
tehdy ovšem jmenoval Jan, neboli Honzík. Četl
na místě, kde se konal v roce 1924 slavnostní
obřad bar micva jeho otce, kde se modlili jeho
děd i praděd pravděpodobně od okamžiku otevření zdejší synagogy. (Rodina Benyho babičky
Emilie, rozené Červinkové, je v Luži doložena
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od poloviny 17. století.) Na stejné místo k Tóře
byl potom pozván i Benyho syn Guy, který se
již narodil v Izraeli, kam Otta s Evou s tříletým
Honzíkem v roce 1949 emigrovali. Dalším pozvaným byl pak Ivan Sloboda, který přiletěl
s manželkou a sestrou z Londýna. Otec sourozenců Slobodových, MUDr. Alexander Schwitzer- Sloboda, pracoval v léčebně v Luži – na
Košumberku do příchodu nacistů. Válku přežil
v ilegalitě na Slovensku. Jeho syn i dcera přijeli
navštívit místa, na která jejich otec často vzpomínal, a kde prožil mladá léta.
Na konci bohoslužby pra-pra vnuk posledního
předsedy lužské obce – šestiletý Dani Roubínek
– zakryl Tóru ozdobným pláštíkem, v němž
byla opět uložena do aron-ha-kodeš.
Synagoga opět ožila šumem a ruchem mnoha
milých setkání lidí, kteří se nepotkali desetiletí,
nebo se potkávali vůbec poprvé.
Benyamin Schwarz se setkal s dcerou své někdejší chůvy, která se o něj v prvních letech života v Luži starala (dochovala se jejich společná
fotografie), Ivan Sloboda hovořil s Richardem
Huschem, který vzpomínal na návštěvy jeho
otce u nich doma před válkou i po válce. Další
neuvěřitelný příběh přineslo setkání Benyamina s Johnem Salusem. Jak se podařilo vypátrat,
jejich rodiče společně v roce 1949 emigrovali
do Izraele, Salusovi z Chrudimi a Schwarzovi
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z Luže. Beny i John, oba se v té době jmenovali
Honzíkové, byli téměř stejně staří dvouletí hošíci (s rozdílem 4 měsíců), a cestovali společně
se svými rodiči vlaky do Itálie, lodí do Izraele.
Spali ve stejném stanu, strávili společně mnoho
týdnů na cestě, a nevěděli o sobě, rodiče obou
zemřeli, aniž jim blíže tuto cestu popisovali.
Dochovaly se však dopisy Otty Schwarze jeho
bratru Pepíkovi, kde tyto zkušenosti popsal,
a autorka tohoto textu, která je dostala a byla
v kontaktu s oběma rodinami, mohla Benyho
a Johna po 73 letech znovu seznámit. Oba
„Honzíkové“, kteří shodou okolností žijí i ve
stejném časovém pásmu v severní Americe, si
nejprve v době covidu telefonovali, nyní se poprvé osobně setkali.
V neděli odpoledne se pak uskutečnilo poslední položení stolpersteinů ve městě. Přijeli ještě
další hosté, mezi nejvzácnějšími hosty z daleka
je třeba jmenovat paní Elišku Krausovou Chavez z Kolumbie a jejího bratra, prof. Michaela
Krause z USA, kteří se přišli zúčastnit položení
kamene pro jednoho člena jejich široké rodiny.
Byl to víkend plný neuvěřitelných setkání, rozhovorů a radosti a všichni účastníci se shodli, že
by chtěli z letního „šábesu“ v Luži udělat každoroční tradici. Budeme si přát, aby se ji podařilo s B-ží pomocí v dalších letech uskutečnit!
Alžběta Langová

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení z 79. schůze Rady města
Luže konané dne 13. 07. 2022 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
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ce střechy garáže u č.p. 132, ulice Komenského, Luže“, se

spisovou značkou C 20814 odvolává:

zhotovitelem Jiřím Dostálem, Jenišovice 58, 538 64 Jeni-

Z funkce jednatele obchodní společnosti Lesy Luže, s. r.

šovice, dle přílohy.

o., IČ: 27468771, se sídlem náměstí Plk. Josefa Koukala

08/79

čp. 1, 538 54 Luže, Jana Soukupa, nar. 5. 11. 1973, trvale

Rada města schvaluje:

Objednávku dle cenové nabídky na výměnu plynového

bytem Luže – Košumberk čp. 14, 538 54 Luže, a to ke dni

01/79

kotle v nájemním bytě č. p. 286 v ulici Komenského, Luže,

13.7.2022.

Dodatek č. 1 ke Smlouvy č. OSV/22/20622 o poskytnutí

dle přílohy.

14/79

účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních

09/79

Rada města Luže jako orgán příslušný rozhodovat

služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108 /2006

Nájemní smlouvu silnice na stavební akci: „Výstavba

o věcech obce jako jediného společníka obchodní spo-

Sb., o sociálních službách, dle přílohy.

chodníku a opěrné zdi v ulici Husova – Luže“, s prona-

lečnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000

02/79

jímatelem Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ:

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu

Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových pro-

00085031, dle přílohy.

své působnosti valné hromady obchodní společnosti

stor postavených na p.p.č.506, p.p.č.510/2 a st.p.č.933

10/79

Lesy Luže, s. r. o., IČ: 27468771, se sídlem náměstí Plk.

v k. ú. Luže s nájemcem Tělovýchovná jednota Luže, z. s.,

Smlouvu o dílo na realizaci zakázky s názvem: „Oprava

Josefa Koukala čp. 1, 538 54 Luže, zapsané v obchod-

dle přílohy.

mostu u č.p. 5 v obci Radim“, se zhotovitelem K-DOR-

ním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod

03/79

PER s.r.o, Stradouň 4, 538 63 Stradouň, dle přílohy.

spisovou značkou C 20814 jmenuje:

Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku na část

11/79

Do funkce jednatele obchodní společnosti Lesy Luže, s. r.

pozemkové parcely č. 649/10 v k.ú. Bělá vedenou jako

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s ná-

o., IČ: 27468771, se sídlem náměstí Plk. Josefa Koukala

ostatní plocha s nájemcem panem Josefem Truncem, Bělá

zvem: „Luže – Oprava komunikace Andělská cesta“, se

čp. 1, 538 54 Luže, Bc. Veroniku Pešinovou, MBA, nar.

40, dle přílohy.

zhotovitelem M-SILNICE a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem

8.8.1984, trvale bytem Luže-Košumberk 27, 538 54 Luže,

04/79

611, 537 01 Chrudim, IČO:42196868, dle přílohy.

a to ke dni 13.7. 2022.
15/79

Dohodu o ukončení Smlouvy o pachtu pozemku na část
pozemkové parcely č. 51 v k. ú. Srbce vedenou jako

Rada města stanovuje:

Rada města Luže jako orgán příslušný rozhodovat

ovocný sad s pachtýřem panem Miroslavem Štillem,

12/79

o věcech obce jako jediného společníka obchodní spo-

dle přílohy.

Celkový počet zaměstnanců města zařazených v Měst-

lečnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000

05/79

ském úřadu Luže od 1. 8. 2022, dle přílohy.

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu
své působnosti valné hromady obchodní společnosti

Smlouvu o výpůjčce na část nemovitého majetku, který
se nachází na st. p. č. 933, p.p.č.510/2 a p. p. č. 506 v k.

13/79

Lesy Luže, s. r. o., IČ: 27468771, se sídlem náměstí Plk.

ú. Luže pro spolkovou organizaci Tělovýchovná jednota

Rada města Luže jako orgán příslušný rozhodovat

Josefa Koukala čp. 1, 538 54 Luže, zapsané v obchod-

Luže, z. s., dle přílohy.

o věcech obce jako jediného společníka obchodní spo-

ním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod

06/79

lečnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000

spisovou značkou C 20814 ukládá:

Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č. 429/4

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu

Jednateli obchodní společnosti Lesy Luže, s. r. o., IČ:

o výměře cca 35 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,

své působnosti valné hromady obchodní společnosti

27468771, zajistit potřebné kroky v souvislosti s odvolá-

v k. ú. Dobrkov, za 75 Kč/m2.

Lesy Luže, s. r. o., IČ: 27468771, se sídlem náměstí Plk.

ním a jmenováním jednatele a provést změny v obchodním

07/79

Josefa Koukala čp. 1, 538 54 Luže, zapsané v obchod-

rejstříku.

Objednávku na realizaci zakázky s názvem: „Rekonstruk-

ním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod

Nebuďme
lhostejní!
Milostivé léto
stojí i na principu
solidarity rodiny
a společenství.

1
2
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INZERCE
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

INFO Z RADNICE
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HRAD KOŠUMBERK
V letošním roce se Městu podařilo, zařadit se s Projektem záchrany hradu Košumberk, do programu Ministerstva kultury s názvem Program záchrany architektonického dědictví. Do tohoto
programu bývají zařazovány akce obnovy objektů mimořádné historické a kulturní hodnoty, navíc
velmi dobře připravené, jde tedy o velký úspěch a radost všech, kteří se na přípravě podíleli.
Letos tedy na hradě pokračují stavební práce, které se zaměřují na dokončení zdících prací na jižní
hradbě, která byla ještě na počátku loňského roku v havarijním stavu. V rámci letošní etapy se dále
věnujeme zajištění trhliny v napojení severozápadního rohu purkrabství na zeď nádvoří a opravu
napadené části krovu, do které z důvodu odklonění zdi došlo k zatékání srážkových vod a napadení
dřevěných konstrukcí dřevokaznými houbami. Pomyslnou třešničkou na dortu bude letos nová šindelová střecha na vodárenské věži, která má zamezit zatékání do cenných historických konstrukcí
této cenné součásti areálu hradu.
Mgr. Ludmila Nováková

Koupím staré pohlednice, bankovky, vyznamenání, militaria, filmové plakáty apod.
Tel. 608420808
Prodám elektrickou troubu a gril, nahoře
dva vařiče, rozměry 35 x 65, jednou použitá, za 2 200Kč. Info na tel. 605262304.
Prodáme dvě dětská jízdní kola velikost 24“
(cca 8-10 let), ve velmi dobrém stavu, servisovaná, 21 převodů. Cena 2500,-. Márovi
Luže Kaštanka, 724 949 832, 602 458 365.

KURZ
ROZUMNÉHO
HUBNUTÍ
Zhubněte zdravě a natrvalo díky komplexní metodice osvědčené 30 lety zkušeností
pod vedením lektorky Jany Schlosserové.
Desetitýdenní kurz STOBu bude probíhat
v Luži ve volnočasovém centru od 27. září
2022 od 17 hod. Cvičební lekce povede
zkušená fyzioterapeutka.

Bližší informace: TEL: 730732381
email: jana.schlosserova@seznam.cz
www.STOB.cz

PODĚKOVÁNÍ
Naši hasiči opět předvedli svou profesionalitu a obětavost! 25. 7. 2022 – vážná autonehoda s těžkým zraněním. Na místě byli jako první a ihned začali zraněné osoby vyprošťovat. Jsou to sice
hasiči dobrovolní s výcvikem, co jim volný čas a rodina dovolí, a přesto v terénu často odvádí
práci jako hasiči profesionální. Takže velké díky!

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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PYTLÁCKÁ NOC V ZÁŘI SUPERÚPLŇKU
Celé týdny sledovali naši myslivci předpověď
počasí s jediným cílem. Jak bude v pátek 14.
července? Naděje na dobré počasí byla, ale znáte to. Naštěstí se vypršelo už třináctého. Myslivci totiž chystali tradiční „Pytláckou noc“. Přesněji den a noc. Ve čtvrtek odpoledne navozili na
hrad většinu potřebného, postavili stánky a natěšeni na pátek, opustili Slavatovské sídlo. V noci
přišel déšť a vítr. Převrátil stany, zkroutil kovové
vzpěry a ráno se příroda tvářila jakoby nic.
Myslivci jsou na rozmary počasí zvyklí, tak
vzali kleště, šrouby, svorky a kladiva, a když
se ráno hrad otevřel veřejnosti, na rožni se
už pekl divočák a v kotli bublal výborný gu-

láš. A nejen ten. Jídla i pití se zdálo víc než
dost. Ale moudrý lid z okolí již ví, že výborné jídlo za velmi lákavé ceny stojí za namáhavý výstup na hradní nádvoří. (Kvalitu
a chuť jídla ocenili i pracovníci České televize při živém vysílání pořadu SeČTeno přímo
z hradu Košumberk).
Když nastal večer a superúplněk ozářil hradnínádvoří spustila kapela Quattro svůj repertoár.
Víc než tři stovky účastníků tančilo, jedlo a pilo
ještě dlouho po půlnoci.
Je dobře, že náš hrad není jen vzdálená historie, ale žije a přináší potěšení i dnešní generaci

FOTBAL - ROZPIS UTKÁNÍ

a to díky městu Luže, které ze staré pamětihodnosti vytvořilo arénu pro široké kulturní a společenské vyžití.
za Myslivecký spolek Hubert Luže
Roman Kostelecký
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ZPRÁVIČKA ZE ŠKOLIČKY
Mám velikou radost, že se život našich malých
školáčků po dvou letech vrátil do normálu.
Děti se mohly v průběhu celého školního roku
zapojit do několika projektových dnů, viděli
opět ve školce loutkové pohádky, navštívily se
s žáky prvních tříd, zažily mnoho dobrodružství
a legrace při vycházkách po okolí Luže, do učení zapojily důvtip, soustředění, představivost,
rychlost, atd. Všechno bylo pěkné …
Aktivity lužské mateřské školy vešly dnem
24. června 2022 do finále slavnostním vyřazením předškoláků. Pasování předškoláků
na školáky bylo umocněno prostředím hradu
Košumberk, kde se děti představily třídními
programy. Poctivá práce předškoláků a učitelek
stojí za úspěšným ukončením docházky v MŠ.
Do prvních tříd základní školy mateřská škola
vypravila 32 dětí a 10 dětí do přípravné třídy.
V září MŠ přivítá 38 nově přijatých kamarádů.
Letní, prázdninové měsíce určitě dodaly sílu
všem zaměstnankyním školy, a proto s chutí
a elánem společně vykročíme do dalšího školního roku. Nový školní rok 2022/23 se pro
všechny předškoláky otevře ve čtvrtek 1. září
2022. Do školky je přivede nový hravý chodník a terasa mateřinky s prvky vybízejícími
k různorodým pohybovým aktivitám. Těšíme
se na Vás.
Věřím, že čtenáři Lužského zpravodaje nám
i v nadcházejícím roce budou držet palce, abychom s dětmi prožily nečekané zážitky v klidu
a míru.
Děkuji za dosavadní podporu a spolupráci
zřizovateli Městu Luže a všem ostatním
příznivcům naší školy.
Přeji klidné babí léto s takovým počasím, jaké
máte rádi.
Chourová Věra, ředitelka MŠ Luže
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve středu 1. září 2022 začíná nový školní rok
pro všechny žáky naší základní školy. Aktuální školní rok zahajujeme s konstantně narůstajícím počtem žáků i zaměstnanců. V celkem 15 třídách základní školy a 1 přípravné
třídě se vzdělává 320 žáků, o které se stará 53
zaměstnanců. Všichni společně se snažíme
o to, aby pro děti bylo vzdělávání atraktivní,
vzrušující a zábavné, a abychom všichni do
školy chodili rádi.

ka Doskočilová a Iva Kovačková. V přípravné
třídě se bude pod vedením paní učitelky Jaroslavy Bašusové na budoucí školní docházku
připravovat 11 žáků. Na druhém stupni také budou dvě šesté třídy. Mezi naše nové kolegy na
pedagogických pozicích přivítáme pana učitele
Tomáše Kouta, který bude vyučovat tělesnou
výchovu a informatiku, paní učitelku Nikolu
Bartákovou, která bude učit tělesnou výchovu
a paní učitelku Lucii Zástěrovou, která bude

V rámci výuky budeme využívat dělení tříd na
menší skupiny a ve větší míře budeme učit ve
dvou v tzv. „tandemech.“ Jedná se o společnou výuku dvou učitelů ve vyučovací hodině,
kterou společně plánují, realizují a následně
vyhodnocují. Slibujeme si od toho prohloubení
vzájemné spolupráce učitelů a větší efektivitu
a atraktivitu výuky.
Tradičně také bude pokračovat úžasná činnost
školní družiny a k tomu školní klub pro starší
žáky I. stupně. Všichni rodiče také obdrží na
začátku školního roku pestrou nabídku kroužků
a volnočasových aktivit, které budeme ve škole
realizovat. Bude též pokračovat možnost doučování žáků z Národního plánu obnovy. Pro
žáky a rodiče žáků druhého stupně budeme využívat elektronickou žákovskou knížku. V plánu také nově máme školní exkurze do zahraničí
– Rakousko (říjen 2022), Anglie (jaro 2023)
a na Zderazi adaptační pobyty pro žáky 6. tříd
a turistický kurz pro deváťáky (říjen 2022).
O veškerých našich aktivitách Vás budeme
informovat ve Zpravodaji a také na školních
webových stránkách.
Držte nám palce, aby nám všechny plány vyšly
a aby se nadcházející školní rok vydařil. Budeme rádi za Vaši jakoukoliv pomoc a také za
důvěru a případnou zpětnou vazbu k naší práci.
Přejeme, aby se nadcházející školní rok vydařil
také Vám a Vašim dětem!

Tak jako každý školní rok, nás i v tom letošním
bude čekat řada nových aktivit:
Do dvou prvních tříd nastoupí 48 žáků a jejich
třídními učitelkami budou paní učitelky Moni-

učit na prvním stupni a bude třídní učitelkou
2. B. Jsme rádi, že budou s námi pracovat a přejeme jim, aby se jim v naší škole líbilo a měli
radost z výsledků své práce.

Mgr. Vít Hospodka
a učitelé ze Základní školy Luže

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
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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

ZÁŘÍ 2022

KAM ZA KULTUROU

ZÁŘÍ 2022

pátek 30. září 2022 v 19 hod.
Sokolovna Luže
vstupné 100,občerstvení zajištěno / pořadatel: město Luže

pátek 21. 10. 2022 v 19 hod.
SOKOLOVNA LUŽE
vstupné 100,občerstvení zajištěno/pořadatel město Luže
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Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Co se vyjednává, hledáme odborníky, Leaderfest 2022
Příprava podmínek pro realizaci nové strategie MAS Chráníme svůj životní prostor II je
v plném proudu, po žádosti na programový
rámec OP Zaměstnanost + finišujeme i programový rámec IROP, účastnili jsme se seminářů
k podmínkám IROP pro MAS a také diskuze
o nastavení a specifických kritériích přijatelnosti
pro jednotlivé aktivity v prioritě 5, což je
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
a v jazyce operačního programu Specifický cíl
5.1: Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního
místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví,
udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti
v jiných než městských oblastech.
Kancelář dle plánu podala žádost na činnost
mobilního energetického střediska do výzvy
MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
a pokračovaly i schůzky členů krajského
sdružení MAS k vyjednávání o podmínkách
podpory Pardubického kraje pro MAS na rok
2023. Společným cílem bylo najít způsob pokračování oblíbené výzvy Malý leader pro

členy MAS. Věnovali jsme se také informacím
o nově připravované provozní dotaci pro MAS
z programu technické pomoci, která se opírá
o počet obyvatel, počet obcí, rozlohu území,
realizované operační programy a předpokládanou podporu území.
Počasí nám trvale dává na vědomí svoji převahu a nezbytnost změny našeho chování, a tak
intenzivně pokračujeme v aktivitách, které posilují spolupráci sektorů v energetice, ochraně
klimatu, v lokální produkci a slaďujeme společné cíle a priority ve strategických dokumentech,
abychom mohli pružně připravovat společná
řešení. Z toho důvodu hledáme místní odborníky v těchto oblastech adaptačních opatření:
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ , VODA, PŮDA, CESTOVNÍ RUCH, ZDRAVÍ, BIOLOGICKÁ ROZMANITOST, ODPADY, VZDUCH, DOPRAVA, KULTURA.

Máte-li chuť se zapojit do diskuzí a plánování
v rámci našich komisí a kulatých stolů, nebo
máte v uvedených oblastech zajímavý nápad,
napište nám na info@masskch.cz, ozveme se
vám a vše si upřesníme.

Sbírat inspiraci a zkušenosti budeme opět
na oblíbeném festivalu všech místních
akčních skupin - LEADERFEST 2022, který
tentokrát probíhá v Jihomoravském kraji
v obci Čejkovice. Vítáni jsou všichni přátelé
venkova. Hl. tématy budou bezpečný venkov
a řešení krizových situací, případně katastrof,
podnikavý venkov – rozvoj řemesel a venkovského podnikání,zelený venkov, tedy péče
o krajinu, o nakládání s vodou a další přírodní
zdroje a také soběstačný venkov na téma využívání obnovitelných zdrojů a cesty k energetické soběstačnosti.
Sledujte s námi veškeré novinky na našich
webech www.masskch.cz, www.map2030.
cz/a facebooku www.facebook.com/masskch.

ZPRÁVY Z BĚLÉ
Volby do městského zastupitelstva budou
probíhat v pátek 23. 9. od 14 do 22 hod
a v sobotu 24. 9. od 8 do 14 hod. Volební
místnost pro okrsek Bělá a Dobrkov bude
opět v bývalé škole, nyní v domě pro seniory.
Co by bylo potřeba v obci vybudovat v příštím volebním období?
a) přístřešek na autobusovou zastávku u hostince
b) zpevnit parkovací plochu před místním
hřbitovem
c) vybudovat chodník pro pěší od hřbitova do
obce a dále přes celou obec k Hroubovicům
d) zkvalitnit noční osvětlení v celé obci
e) zastřešené posezení pro důchodce u domu
pro seniory, tak jak je vybudován v okolních
obcích
f) zpevnit plochu pod zvony na třídění odpadu
g) opěrnou zeď ve sportovním areálu za kurty
h) postavit 6 let slibovanou, novou hasičskou
zbrojnici
Vandalství má své další pokračování. Po
malůvkách na fasádě kiosku ve sportovním
areálu, nyní vandal rozkopal dveře u buňky

s technickým materiálem. Opravená lavička
u domu seniorů s novým dřevěným posezením se nyní dočkala nožem vyrytých monogramů a v domě pro seniory byla vykradena
jedna sklepní koje se škodou 3000 Kč. Kdo
asi dělá tyto škody.......
Tenis
22. ročník turnaje jednotlivců
Turnaj se odehrál v sobotu 16. 7. 10 hráčů bylo
rozlosováno do dvou skupin. Z každé skupiny
šli první 4 hráči do play off a poslední ze skupin do play out.

Skupina A
1. Dostál Matěj
2. Štantejský Ondřej
3. Kratochvíl Jiří
4. Haman Martin
5. Černý Martin
Skupina B
1. Shejbal Jan

2. Paulus Tomáš

3. Dostál Jan
4. Horník Lukáš
5. Šmaha David

o třetí místo
Kratochvíl Jiří - Shejbal Jan
6:4
FINÁLE
Dostál Matěj - Dostál Jan
7:5
Konečná tabulka turnaje
1. Dostál Matěj - Řepníky
2. Dostál Jan - Řepníky
3. Kratochvíl Jiří - Skuteč
4. Shejbal Jan - Pustina
5. Horník Lukáš - Luže
6. Štantejský Ondřej - Řestoky
7. Paulus Tomáš - Skuteč
8. Haman Martin - Skuteč
9. Černý Martin - Vrbatův Kostelec
10. Šmaha David - Skuteč
24 : 11
19 : 12
19 : 15
12 : 23
12 : 25

12 bodů
9 bodů
6 bodů
3 body
0 bodů

21 : 9

9 bodů
9 bodů
9 bodů
3 body
0 bodů

23 : 13

20 : 12
10 : 20
4 : 24

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Jediný Matěj Dostál odehrál celý turnaj bez
ztráty kytičky. Vítězové dostali krásné poháry, šampaňské a všichni hráči drobnou cenu
dle svého umístění.
14. ročník turnaje veteránů
Turnaj se měl odehrát v sobotu 6. srpna. Déšť
však byl proti, a tak jsem musel turnaj operativně přesunout na neděli. Naposledy se tak
stalo v roce 2010, kdy se musel zrušit turnaj
Otec-syn v nohejbale. Nedělního turnaje se
zúčastnilo 9 dvojic, které hrály v jedné skupině na jeden set, každý s každým. Dvojice musí dosáhnout v daném roce hranici
100 let a více.
Konečná tabulka turnaje

ku“ se bude hrát 17. září, formou Davis cupu
tříčlenných družstev.

o třetí místo
Harmancovi - Tomanovi

Nohejbal
Poslední červencovou sobotu se uskutečnil
již 27. ročník nohejbalového turnaje OTEC SYN. Na turnaj přijelo 20 rodinných týmů z
celé republiky (Blansko, Černá Hora, Dolní
Radechová, Hlinsko, Choceň, Rychnov u Jablonce n/N., Jihlava, Krašovice, Most, Olomouc,
Pardubice, Praha, Bříza u HK, Slatiňany, Tlustovousy, Ždírec n/D.), což je druhá nejvyšší
účast (r. 2002 - 27 týmů). Hrálo se ve čtyřech
skupinách a z každé skupiny postupovali čtyři
nejlepší týmy do závěrečného play off. Počasí
tentokrát turnaji moc nepřálo, jelikož celé dopoledne drobně pršelo. Děkuji pracovní četě

FINÁLE
Černí - Průchovi

1. Pečenka Dušan / Zelinka Robert st. - Skuteč
2. Chalupník Josef / Paulus Jiří - Skuteč
3. Kňava Radek / Kobera Michal - Pardubice / Přelouč
4. Herynek Jiří st. / Tůma Josef - Bělá / Luže
5. Marek František / Rypl Martin - Pardubice
6. Zelenka Adolf / Vobejda Jaroslav - Proseč
7. Čáp Rostislav / Ročeň Jiří - Pardubice
8. Zavřel Ladislav / Slabihoud Jiří - Pardubice
9. Dudek Petr / Kapitola Milan - Hroubovice / Bělá
Poháry, šampaňské a drobná cena byla odměnou pro vítěze.
26. ročník memoriálu Karla Bláhy se odehrál v sobotu 20. srpna. Do turnaje je přihlášeno 17 dvojic. Výsledky budou v příštím
zpravodaji.
3. ročník „Poslední smeč za Jirku Kremlič-

ZÁŘÍ 2022

24 bodů
18 bodů
17 bodů
15 bodů
14 bodů
10 bodů
6 bodů
4 body
0 bodů

48 : 11
45 : 30
44 : 34
41 : 32
40 : 38
38 : 39
25 : 42
24 : 46
15 : 48

hasičů, která vzorně udržovala kurty, během
celého turnaje (Budínský Jiří a Tomáš, Fišman
Pavel). O občerstvení hráčů se postarali Jan
Sychra, Vlasta Brdičková, Martin Křepelka
a Ondřej Sychra.
Semiﬁnále
Průchovi - Tomanovi 2:1 (7:10, 10:6, 10:9)
Černí - Harmancovi 2:1 (10:6, 6:10, 10:6)
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2:0 (10:5, 10:5)

2:1 (7:10, 10:5, 10:8)

Poháry do turnaje věnovalo město Luže, věcné ceny věnoval Botas Skuteč. Ceny předával
předseda SK Bělá, pan Vlastimil Rožek, celý
turnaj organizoval Jan Sychra st.
Nejmladším hráčem turnaje byl Pavel Pokorný z Tlustovous (12 let).
Pořadí v turnaji:
1. Černí - Bříza u Hradce Králové
2. Průchovi - Jihlava
3. Harmancovi - Praha
4. Tomanovi - Krašovice
5. Jílkovi - Pardubice
6. Bacíkovi - Praha
7. Procházkovi - Černá Hora
8. Leví - Dolní Radechová
Podrobné výsledky ze všech turnajů, tabulky i foto najdete na našich fb stránkách
Obec Bělá.
Hasiči
9. ročník „Posezení s dechovkou“ se odehrálo v sobotu 23. 7. od 14 hodin. K tanci
i poslechu hrála dechová muzika Lácaranka
od Kyjova. Přes 100 návštěvníků, kteří se
na této akci sešli, se ve slunném odpoledni
dobře pobavilo. Fotografie z akce si můžete
prohlédnout na fb stránkách Obec Bělá.

DEAFEMBER

V případě, že se Vás ztráta sluchu také týká, můžete se obrátit na naše konzultantky
z pardubické pobočky nebo nás navštívit osobně.
Tereza Pospíšilová | e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz | mobil: 702 167 010
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 5
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Ministerstvo zemědělství Vás zve v rámci projektu

POZNEJ SVÉHO
FARMÁŘE
na den otevřených dveří

Farma Martin Novotný
022
1. 10. 126 h
10–

Vstup a
zdarm

Ochutnávka místní produkce, prohlídka farmy, farmářské
trhy s lokálními potravinami, program pro děti.
Doly 8, 538 54 Luže
Pardubický kraj

farmamartinnovotny

FOTOGALERIE

Novinky z knihovny

Lácaranka v Bělé - 23. 7. 2022

Denivkový záhon v Radimi

ZÁŘÍ 2022

Oprava plůtku před I. Stupněm ZŠ

Multižánrový festival Mezi tóny v Radimi - 16. 7. 2022

Nejvyšší ocenění Lužského zpravodaje jsme dostali od Míši z Dolů. Děkujeme
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FOTOGALERIE

Bolaso na Košumberku - 30. 7. 2022

Divadelní představení Vinetůůů - 6. 8. 2022

Slavnostní pokládání Stolpersteinů 2022

Ukázka výcviku ve sportovní kynologii - 7. 8. 2022

ZÁŘÍ 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.

