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Informační měsíčník města Luže

Vážení přátelé,
léto je již v plném proudu a covid nás konečně pouští ven z domů na tábory a na dovolenou. Tak si to všichni pořádně, ale hlavně ve
zdraví, užijte! Dětem i rodičům přeji zasloužený odpočinek od náročného samostudia
a všem učitelům přeji načerpání sil na další
snad již tradiční školní rok.
Počasí se konečně umoudřilo, máme dostatek slunce i dostatek vláhy, a tak nám všem,
a hlavně všude, roste pěkně rychle tráva. Letos nám v péči o veřejná prostranství intenzivně pomáhají dva noví pomocníci – velké
příkopové rameno za traktor a nový malotraktor s několika nástavbami. Věřte, že se
ani jeden z těchto strojů na chvíli nezastaví.
Příkopové rameno nám konečně umožnilo
se lépe starat o okolí cest, dokonce se nyní
staráme i o příkopy podél cest, které nepatří městu, ale považujeme za správné, aby
se již konečně udržovaly. Takových míst,
o která se dlouho nikdo nestaral a majitel není

zdejší je poměrně dost. V minulosti to nebylo
pro naše zaměstnance možné, se sekačkami
a křovinořezy prostě nemohli stihnout vše.
Nyní se tedy lokality k péči výrazně rozšířily a spousta míst opravdu prokoukla. Pokud
máte pocit, že je někde tráva již moc vysoká, je to opravdu jen tím, že má k růstu letos velmi dobré podmínky, ne proto, že by se
nepracovalo. Navíc vyšší tráva neznamená,
že je dané místo zanedbané, ale že je zdravé
a příroda tam koná své dílo. Perfektní krátce
střižený trávník nemusí vždy znamenat dokonalost, takový trávník je většinou mrtvý,
bez hmyzu a nenapomáhá zadržování vody
v tomto místě. Proto buďte, prosím, tolerantní a raději se podívejte, co takový vysoký
trávník nabízí krásy a života.
Velmi děkuji všem pomáhajícím občanům,
kterým nevadí posekat trávu i za jejich plotem a výrazně tak pomáhají našim zaměstnancům technických služeb, a tak se společně s námi starají o naše město. Je to opravdu
moc fajn.
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Zároveň také děkuji všem zaměstnancům
technických služeb za jejich vytrvalost, a to
v každém počasí. Velmi si toho cením.
Dále ve zpravodaji se dočtete o spoustě začínajících důležitých investičních akcích,
které nám snad pomohou zase něco trochu
zlepšit. Samozřejmě, do budoucna, nás čeká
stále velká spousta práce, kterou vidíme na
každém kroku našeho města a místních částí. Především tam je ještě velký potenciál
a nekonečný seznam podnětů, oprav a staveb.
A na závěr Vás všechny srdečně zvu na letos opět velmi zajímavý program tradičního
Košumberského léta. Doufám, že si v něm
každý dokáže najít tu správnou akci, která mu zpříjemní léto v Luži. Děkuji všem,
kteří přispěli do tohoto programu a celému
Košumberskému létu přeji především přízeň
počasí a dostatek diváků.
					
		
Veronika Pešinová

Sportovní hala v Luži bude v červenci a srpnu otevřena od pondělí do neděle po dohodě se správcem – p. Danou Richterovou na tel: 721 280 695
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KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 1. 7. v 19:00		
VARHANNÍ KONCERT
Poutní Chrám Panny Marie Pomocné
na Chlumku, vstupné dobrovolné
Neděle: červenec – srpen
VÝSTAVA: SKLENĚNÉ PLASTIKY
A OBRAZY
Kostel Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách, vstupné dobrovolné
Sobota 3. 7. od 20:00		
POUŤOVÁ ZÁBAVA – QUATTRO
Hřiště Luže, vstupné 100,5. – 6. 7. 10:00 – 17:00		
ŠERMÍŘI NA HRADĚ
Hrad Košumberk, vstupné 80,-/40,Pátek 9. 7. od 21:30 		
CHLAP NA STŘÍDAČKU – Letní kino
Hrad Košumberk, vstupné 100,Sobota 10. 7. od 17:00		
MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ

FESTIVAL MEZI TÓNY
Zahrada Sochorka Radim, vstupné dobrovolné

Sobota 24. 7. od 14:00		
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Sportovní areál Bělá, vstupné 120,-

Neděle 11. 7. od 15:00		
JEZEVEC NA BOROVICI
Divadlo pro děti, Kostel Janovičky
vstupné dobrovolné

Neděle 25. 7. od 21:00 (od 15 hod. – stínodílna)
SPOUTANÝ TRÁVOU – Divadlo pro děti
Hrad Košumberk, 60,-/30,-

Pátek 16. 7. od 20:00		
PYTLÁCKÁ NOC – QUATTRO
Hrad Košumberk, vstupné 100,-

Pátek 30. 7. od 19:00		
COUNTRY ZÁBAVA BOLASO
Hrad Košumberk, vstupné 100,-

Sobota 17. 7. od 8:00		
2. ROČNÍK TENIS – SMÍŠENÉ
DVOJICE Sportovní areál Bělá

Sobota 31. 7. od 9:00		
26. ROČNÍK OTEC – SYN NOHEJBAL
Sportovní areál Bělá

Neděle 18. 7. od 15:00		
VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
Divadlo pro děti, Hrad Košumberk, 60,-/30,-

Sobota 31. 7. od 20:00		
KAPUSTNICA – Divadlo
Hrad Košumberk, vstupné 100,-

Neděle 18. 7. od 15:00		
KONCERT ÚČASTNÍKŮ MISTROVSKÝCH KURZŮ V LITOMYŠLI
Kostel Janovičky, vstupné dobrovolné

Neděle 1. 8. od 20:00		
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Letní kino pro děti, Hrad Košumberk
vstup zdarma

NOVĚ SCHVÁLENÉ
DOTACE NA ROK
2021
Oprava návesní nádrže v Dobrkově
dotace Ministerstva zemědělství
– 1.636.540,- , rozpočet – 2.400.000,Stavební úpravy ZŠ Luže
dotace Ministerstva pro místní rozvoj
– 5.100.000,-, rozpočet – 6.800.000,Pro zajímavost: ve výzvě schváleno 251 veřejných budov a neschváleno 607.
Dětské hřiště v místní části Dobrkov
dotace Ministerstva pro místní rozvoj
- 412.219,-, rozpočet - 550.000,Pro zajímavost: ve výzvě schváleno 355 hřišť
a neschváleno 542.
Nově schválené dotace na rok 2022
Rekonstrukce místních komunikací v místní
části Srbce
dotace Ministerstva pro místní rozvoj
– 1.870.040,-, rozpočet – 2.337.551,Pro zajímavost: ve výzvě schváleno 528 oprav
komunikací a neschváleno 888.

Upozorňujeme občany a řidiče, že 1. 7.
2021 začne výstavba chodníku z Luže
směrem k Voletickému rybníku. Počítejte
v tomto místě tedy s dopravním
omezením (zúžení jednoho jízdního
pruhu) a zhoršenému průchodu pro pěší.
Chodci využijte raději nově osázenou
cestu od areálu JZD.
Děkujeme za pochopení!

INFO Z RADNICE

OKÉNKO Z ÚŘADU
Mgr. Dominik Pidima
V tomto okénku z úřadu Vám představíme
kolegu Mgr. Dominika Pidimu, který má jako
referent správy majetku na starosti především
nakládání s nemovitým majetkem města.
Předkládá radě a zastupitelstvu města návrhy na převod majetku (prodej, koupě, směny)
a další nakládání s majetkem města (zřízení či převod práva stavby, nabytí či zatížení
právem služebnosti, nabytí oprávnění z věcného břemene či zatížení obecního pozemku
věcným břemenem atd.). Zajišťuje dodržení
nezbytných procesních postupů v souladu
se zákonem o obcích, uzavření souvisejících
smluv a vypořádání majetkoprávních vztahů
s Katastrálním úřadem. Vyjednává s vlastníky
pozemků vhodných k výstavbě na území města o prodeji, tak aby město Luže do budoucna
disponovalo pozemky vhodnými pro výstavbu
rodinných domů. Pracuje s Územním plánem
města, koordinuje jeho změny a komunikuje
s žadateli o změnu a dotčenými subjekty. S Katastrálním úřadem v Chrudimi řeší dlouhodobý
projekt Obnova katastrálního operátu novým
mapováním, který odsouhlasilo zastupitelstvo
města letos v březnu a kterým dojde k určení
nových hranic veškerých pozemkových parcel podle jejich skutečného užívání a umožní
nesrovnalosti v hranicích pozemků majetkoprávně vyrovnat. Spolupracuje také se Státním pozemkovým úřadem, v současné době
konkrétně na pozemkových úpravách v místní

části Doly. Eviduje a aktualizuje pasport místních komunikací a další existující pasporty
např. veřejného osvětlení, venkovního mobiliáře, veřejné zeleně atd. Na úseku odpadového
hospodářství zodpovídá za systém nakládání
s odpady ve městě Luže, zajištění svozu komunálních odpadů, provoz sběrného dvora a provoz skládky Dolečka. V současné době v souvislosti se změnou zákona o odpadech zavádí
nová opatření, jako např. nedávné čipování popelnic. Aktuálně také zajišťuje pořízení kompostérů do domácností díky schválené dotaci
z evropských fondů.
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STÁLE SE OPAKUJÍCÍ
PROBLÉM…
Nejen v našem městě se velmi často setkáváme s různými „hromádkami“ nesprávně
odloženého odpadu. Velmi často se jedná
o odpad, který se majiteli zřejmě nechce odvést na správné místo – na sběrný dvůr (pro občany Luže zdarma, placeno z ročního poplatku za popelnice).
Tak si prostě řekne. „hodím to sem
a on to někdo uklidí…“. Což je ale velice nefér, zejména vůči většině slušných
a poctivých obyvatel, kteří zodpovědně třídí
a likvidují svůj odpad dle platné vyhlášky
a často i dle zdravého selského rozumu
a v zájmu našeho životního prostředí.
Všem těmto poctivým a slušným lidem
jménem celého našeho města děkuji za jejich zodpovědnost a aktivní přístup k této
problematice. Díky Vám, pomáháte nám
všem žít v lepším městě!
Na této fotografii vidíte následek stěhování
jedné lužské rodiny… Není k tomu asi potřeba nic moc co dodávat…Městská policie
ve spolupráci s vedoucí technických služeb
města Luže důsledně odpad „prohrabali“,
až našli indicie, které je dovedly k pachateli.
Tento se nakonec k odpadu přiznal. Přestupek bude projednán přestupkovou komisí
a po zásluze potrestán odpovídající pokutou.
Teď musíme jen doufat, že pokutu zaplatí…
Pro příště ale již budeme trvat na tom, aby
si to dotyčný uklidil sám a pouze zkontrolujeme, zda odpad uložil na správné místo.
Uvidíme, jak mu bude příjemné se v tom
„pohrabat“ ještě jednou…

ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Evou Tichou, Luže – 80 let
Na městském úřadě v Luži v sobotu 22. května byly přivítáni děti
Šimon Poluda, Luže
Adélka Samková, Luže
Magdalenka Pojmanová, Luže
Natálka Burdová, Luže
Na městském úřadě v Luži uzavřeli manželství
Dominika Albertová a Marcel Polanský
U Paletínské kaple uzavřeli manželství
Pavlína Horáková a Matěj Mikšíček
V kostele Panny Marie v Janovičkách uzavřeli manželství
Zuzana Shejbalová a Lukáš Koukal
Na hradě Košumberku uzavřeli manželství
Pavla Mokrušová a Milan Hrnčál

Na tomto místě velmi děkuji zaměstnancům technických služeb města Luže, kteří
dlouhodobě a pravidelně uklízí různý nepořádek a nevhodně odložený odpad u kontejnerů po Luži a okolí. Věřte, že se často jedná o velmi nechutné záležitosti a za to jim
všem patří velké díky.
				
Veronika Pešinová
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OPRAVA NÁVESNÍ
NÁDRŽE V DOBRKOVĚ
V minulém roce byla podána žádost
o podporu z Ministerstva zemědělství na
opravu návesní nádrže v místní části Dobrkov. Tato nádrž je plněna výhradně srážkovými vodami a z meliorací, bez přítoku
z koryta vodního toku. Vzhledem ke špatnému technickému stavu se v současnosti
voda v nádrži neudrží, protéká a nádrž tak
neplní svou vodohospodářskou funkci.
Dochází k průsakům opevnění a odtoku
povrchových vod do okolního prostředí.
V době větších dešťů, které Českou republiku postihly např. v červnu minulého
roku, ohrožuje prosakující voda z nádrže
bezpečnost a majetek, voda stéká do okolních zahrad a domů, nádrž je již téměř nefunkční. Po obdržení podmíněného příslibu dotace, proběhlo výběrové řízení na
dodavatele jako uzavřená výzva k podání
nabídek zaslaná devíti potencionálním
dodavatelům. Přijaty byly celkem tři nabídky. Všechny podmínky splnila a zároveň nejnižší cenu nabídla firma STAVER
Luže s.r.o. Právě s touto firmou byla uzavřena smlouva o dílo za cenu 2 338 tis. Kč
vč. DPH. V červenci až říjnu tohoto roku
bude firma provádět rekonstrukci pobřežní zídky, výstavbu nového betonového
požeráku a opravu konstrukcí tří schodišť
a dvou nájezdových ramp. V současné době probíhá administrativní doložení všech požadovaných dokumentů
poskytovateli dotace, jako je průběh
výběrového řízení, uzavřené smlouvy,
aktualizace realizačních termínů atd.,
aby mohlo být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která vychází
na 1 636 tis. Kč.
Ing. Hana Broklová

UPOZORNĚNÍ
Během léta bude probíhat rekonstrukce
návesní nádrže v obci Dobrkov. Prosíme
místní občany o trpělivost během stavebních prací. K rekonstrukci bude třeba velká
technika, tedy je nutné počítat se zvýšenou
prašností i hlučností.
Děkujeme za pochopení!

PODĚKOVÁNÍ

INFO Z RADNICE
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA
LUŽE ZA ROK 2020
V roce 2020 hospodařilo město podle rozpočtu schváleného městským zastupitelstvem dne 18. 12. 2019. Celkové příjmy
města činily na konci roku 74 768 719,74
Kč a výdaje byly realizovány v konečné
výši 67 950 386,89 Kč. V průběhu roku byl
rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními dle vývoje hospodaření a příjmu dotací. Orgány města projednaly a schválily
v průběhu roku 8 rozpočtových opatření.
Objem rozpočtových opatření činil v příjmech 9 997 896,75 Kč a ve výdajích -1 951
952,44 Kč. Na příjmové stránce se jednalo
o přijetí dotací a navýšení daňových příjmů, ale také o úpravu, či snížení daňových
příjmů z důvodů situace ohledně pandemie
COVID-19. Na výdajové stránce šlo o zapojení výdajů na uskutečnění akcí z dotací
a dalších výdajů dle rozhodnutí rady města
a zastupitelstva města. Z výše uvedeného
důvodu muselo i na výdajové straně dojít
k výraznější úpravě v rozpočtu a to v podobě „škrtů“ některých investičních akcí.
PŘIJATÉ DOTACE
V roce 2020 obdrželo město dotace od ministerstev, evropských fondů, Pardubického kraje a transfery v celkové výši 12 198
887,94 Kč.
POSKYTNUTÉ DOTACE MÍSTNÍM
SPOLKŮM
Alokace na neinvestiční dotace pro rok 2020
byla neziskovým a podobným organizacím
schválena Zastupitelstvem města Luže
16. 9 .2020 ve výši 600 000,00 Kč.
Z důvodu pandemie COVID-19 se některé organizace dotace zcela vzdali nebo
provedli vratku dotace do rozpočtu města
Luže nebo poskytli finanční dar.
ÚVĚRY A ZADLUŽENOST V ROCE
2020
Na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, územní samosprávný celek hospodaří v zájmu
zdravých a udržitelných veřejných financí
tak, aby výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky.

Tímto bych velmi ráda poděkovala paní Jiřině Kovářové za dlouholetou péči o zahrádku u křížku v Bělé. Děkujeme!
Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2020
					
činí 16 068 580,00 Kč (úvěry na Zastře		 Veronika Pešinová
šení hradu Košumberk, výstavba Byto-

vého domu U Stadionu 259 a Kanalizace
Bělá – Radim).
Průměr příjmů za poslední 4 rozpočtové
roky činí 60 969 867,25 Kč. Podíl dluhu na
příjmech města Luže tak vychází na 26 %,
a tedy nepřekračuje hranici 60 %, která je
považována za mezní pro dodržení zdravých
a udržitelných financí města.
INVENTARIZACE MAJETKU
Město provádí v souladu se zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhláškou
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků, inventarizace veškerého majetku,
a to jak fyzické, tak i dokladové. Inventarizace majetku byla provedena jednotlivými
inventarizačními komisemi k 31. 12. 2020
dle plánu inventur.
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ
Příspěvkové organizace ZŠ Luže, MŠ Luže
a ZUŠ Luže vykázaly za rok 2020 kladný hospodářský výsledek. Poskytnutá neinvestiční
dotace školám činila 4.563.000,00 Kč.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA
ROK 2020
Přezkoumání hospodaření za rok 2020
provedl Krajský úřad Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 42 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí.
Dílčí přezkoumání bylo vykonáno Krajským
úřadem Pardubického kraje na úřadu města
Luže ve dnech 26. 8. 2020. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Luže dne
10. 2. 2021.
Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření města za rok
2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Kompletní závěrečný účet včetně tabulek
a grafů je k dispozici na www.luze.cznebo
v papírové podobě v kanceláři účtárny Hospodářsko-správního odboru města Luže.
Lenka Hyksová, vedoucí HSO

INFO Z RADNICE
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Oprava jižní hradby na Košumberku pokračuje

VZPOMÍNKA
Dne 22. 7. 2021 uplyne rok od úmrtí mého
manžela Jirky Kremličky. 30. 5. 2021 by
se dožil 58 let.
Manželka Mirka, dcera Lucie s rodinou,
maminka Milada Kremličková

V letošním roce je to již 12 let od chvíle,
kdy nás opustila paní Jaroslava Forštová
a 10 let od odchodu pana Milana Foršta.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Eva
s manželem a vnučka Michaela
Paprsky vzpomínek na milovaného člověka nikdy nezmizí ve stínu smutku…
S láskou vzpomínáme na Jaroslavu
a Milana Forštovi. Dcery Jaroslava
a Lenka s rodinami.

TÝDENNÍ STACIONÁŘ
ČESKÁ TŘEBOVÁ
PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY!
STARÁTE SE O NĚKOHO
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM?
MY VÁM S TÍM POMŮŽEME!
- Naší cílovou skupinou jsou zdravotně postižené
osoby ve věku od 16-64 let
- Službu poskytujeme nepřetržitě od pondělí do pátku
- Naše klienty podporujeme k možnosti vést běžný způsob života
- Trvalé bydliště v České Třebové není podmínkou!
- Zajišťujeme dopravu našich klientů z a do místa bydliště

TĚŠÍME SE NA VÁS!

KONTAKT

Veronika Synková, +420 736 509 768, www.ssct.cz/tydenni-stacionar

VÝSTAVBA CHODNÍKU
SMĚR VOLETICE
V červenci letošního roku se začíná realizovat dlouho připravovaná stavba chodníku
navazujícího na ulici Poděbradova směrem
k Voletickému rybníku. Projekt této stavby byl zpracován již v půlce roku 2018
a v tomtéž roce byla na podzim podána
první žádost o příspěvek ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Mezitím bylo dokončeno stavební řízení a stavební povolení
bylo vydáno v červnu 2019. Realizace akce
však dosud nebyla podpořena dotací, a tak
Zastupitelstvo města Luže rozhodlo v prosinci minulého roku o přijetí úvěru, aby se
stavba mohla uskutečnit. Chodník o šířce
1,5 m navazuje na ulici Jiráskova po pravé
straně silnice II/305, přičemž po 80 m je
navrženo místo pro přecházení a chodník
pokračuje po levé straně silnice až ke sjezdu
na účelovou komunikaci podél Voletického
rybníka. Celková délka chodníku je 816,61
m a jeho součástí je i nové nástupiště autobusové zastávky na místě stávajícího místa
pro zastavení autobusů. V úseku od značení
začátku obce po první nemovitost je navržena opěrná palisádová zeď a v navazujícím úseku dojde k přeložce dvou sloupů
elektrického vedení. Pohyb chodců v uvedeném úseku je v současné době poměrně
frekventovaný, využívají jej nejen obyvatelé přilehlých nemovitostí, obyvatelé místní
části Voletice, majitelé rekreačních objektů,
ale i návštěvníci rekreační lokality Voletický rybník. Pohyb při krajnici je nebezpečný
zejména tam, kde je na silnici maximální
povolená rychlost 90 km/hod. Stavba má
především zajistit bezpečný pohyb chodců v této lokalitě. Na realizaci stavby byla
v březnu vypsána veřejná zakázka dle zákona v otevřeném řízení zveřejněném na profilu zadavatele. Nabídku podalo deset uchazečů, přičemž podmínky splnila a zároveň
nejnižší cenu nabídla firma SOVIS CZ, a.s.,
Hradec Králové. Zakázku v hodnotě 5,6
mil. Kč vč. DPH bude realizovat až do října
2021, počítejte prosím s částečným omezením dopravy v této lokalitě.
Hana Broklová

6

WWW.LUZE.CZ

Výpis usnesení
z 53. schůze Rady města Luže konané
dne 17. 05. 2021 v 15:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
M. Sýs, J. Kopecký, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/53
Finanční dar na úhradu nákladů a odměn pro děti
u příležitosti dne dětí pořádaného Oblastní charitou Pardubice, ve výši 3. 000 Kč, dle přílohy.
02/53
Finanční příspěvek Oblastní charitě Pardubice na příměstský tábor pro místní děti ve výši
200 Kč na jedno dítě a na jeden turnus v roce
2021, dle přílohy.
03/53
Finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice
na podporu pracovního místa romského koordinátora projektu „Pomoc romským rodinám
v Luži“ ve výši 50.000 Kč, dle přílohy.
04/53
Prominutí platby na neinvestiční náklady Mateřské školy Luže za měsíc březen 2021 a poměrné
snížení platby za měsíc duben 2021 na částku
300 Kč na základě mimořádných opatření přijatých z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
05/53
Finanční příspěvek na provoz pojízdné prodejny
Beruška, dle přílohy.
06/53
Finanční příspěvek na provoz obecně prospěšné
společnosti Zdravotní klaun, o.p.s., dle přílohy.
Rada města jmenuje:
07/53
Členy pro konkurz na pracovní místo ředitele/
ředitelky Základní umělecké školy Luže, okres
Chrudim:
- za zřizovatele – předseda komise - Bc. Veroniku Pešinovou, MBA,
- za zřizovatele – člena komise – Michala
Zlesáka,			
- za Krajský úřad-člena komise Mgr. Silvii Anýžovou,
- za odborníka v oblasti státní správy, organizace
a řízení v oblasti školství-člena komise
Mgr. Ivu Vrátilovou - ředitelku ZUŠ Vysoké
Mýto a člena komise Ing. Janu
Stehlíkovou - vedoucí odboru školství Chrudim,
- člena komise za Českou školní inspekci - inspektorku Mgr. Ladislavu Jindrovou,
- člena komise za pedagogického pracovníka
ZUŠ Luže - Tomáše Kyncla.
Rada města schvaluje:
08/53
Podání žádosti o příspěvek z rezervy Programu
regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón Ministerstva

VÝPISY USNESENÍ
kultury na rok 2021 na akci „Výměna oken
a dveří objektu Komenského 241 v Luži“.
09/53
Rozhodnutí o výběru dodavatele STINTER CZ
s.r.o., Perucká 1/2522, Praha 2, IČ: 25959506 na
veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
Město Luže – Stavební úpravy ZŠ Luže“, dle
přílohy.
10/53
Přidělení bytu panu R. K. v bytovém domě
U Stadionu č. p. 257, 538 54 Luže, byt č. 5 na
dobu určitou od 01. 06. 2021 do 31. 05. 2022
a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
11/53
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o. na dodávku a instalaci
turistického mobiliáře a infopanelů na místním
vycházkovém okruhu Přírodou se 14 sv. pomocníky v Luži, který je součástí komplexu naučné
stezky Krajem Slavatů, dle přílohy.
12/53
Objednávku dle cenové nabídky na autorský dozor na stavební akci: „Výstavba chodníku směr
Voletice“ od pana Ing. Kamila Urbánka, dle přílohy.
13/53
Objednávku dle cenové nabídky na technický
dozor investora a koordinátora BOZP na stavební akci: „Výstavba chodníku směr Voletice“ od
pana Ing. Petra Harvánka, dle přílohy.
14/53
Objednávku dle cenové nabídky na projektovou
dokumentaci na akci: „Venkovní učebna pro
SDH Luže“ od společnosti ILBprostav s.r.o., IČ:
288 10 180, dle přílohy.
15/53
Objednávku dle cenové nabídky na rekonstrukci chodby v domě s pečovatelskou službou
v Luži od pana Antonína Jílka, IČ: 86965379,
dle přílohy.
16/53
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Truhlářství
ZIMA s.r.o na výrobu a montáž oken a dveří
do objektu Komenského 241, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
17/53
Darovací smlouvu na pozemky pozemkové parcelní č. 1000/19, 1293/2 a 1293/3 v k. ú. Luže,
které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje.

Výpis usnesení z 54. schůze Rady města
Luže konané dne 07. 06. 2021 v 15:00
hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
M. Sýs, J. Kopecký, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/54
Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy, Luže, okres Chrudim do projektu kraje finan-
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covaného z Operačního programu potravinové
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním přispěním, dle přílohy.
02/54
Umístění sídla organizace MAS Skutečsko,
Košumbersko, Chrastecko, z. s. na adrese náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, dle
přílohy.
03/54
Smlouvu o výpůjčce na nebytový prostor–kancelář na č. p. 1 náměstí Plk. Josefa Koukala,
Luže pro organizaci MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s., dle přílohy.
04/54
Záměr výpůjčky části nebytového prostoru
(kancelář) na adrese nám. Plk. Josefa Koukala
č. p. 1, Luže pro organizaci MAS Skutčsko,
Košumbersko a Chrastecko, z. s., dle přílohy.
05/54
Podání žádosti o finanční příspěvek z Programu
restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury na rok 2022 na akci „Restaurování tří soch z mobiliáře hradu Košumberk“.
06/54
Rozhodnutí o výběru dodavatele STAVER
Luže s.r.o., Zdislav 38, Luže, IČ: 03564240 na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Oprava návesní nádrže v Dobrkově“, dle přílohy.
07/54
Smlouvu o dílo na realizaci zakázky Oprava návesní nádrže v Dobrkově s dodavatelem STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, Luže,
IČ: 03564240, dle přílohy.
08/54
Objednávku dle cenové nabídky na nové dveře
ke kapličce na Dobrkově od zhotovitele Josef
Podolský, dle přílohy.
09/54
Smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Výstavba
chodníku směr Voletice“, se zhotovitelem SOVIS CZ, a.s., IČ: 27532208, dle přílohy.
10/54
Smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení se zhotovitelem,
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, dle přílohy.
11/54
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnost cesty s manželi Jirsákovými,
dle přílohy.
12/54
Záměr bezúplatného převodu pozemků p. č.
994/6 o výměře 19 m2, silnice; p. č. 996/2
o výměře 9 m2, silnice a p. č. 1000/11 o výměře
20 m2, silnice o celkové účetní hodnotě 1915,
92 Kč.
13/54
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení na pozemcích p. č.

VÝPISY USNESENÍ
996/1; p. č. 1000/17 a p. č. 743/2 v k. ú. Luže se
společností CETIN a. s. v rámci akce „Rekonstrukce silnice II/305 a opěrné zdi ul. Havlíčkova, Luže“, dle přílohy.
14/54
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S-0497/2009
s TS Hlinsko, s. r. o., dle přílohy.
15/54
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s nehmotným
výsledkem – zajištění provozu sběrného dvora,
převzetí a odstraňování odpadů se společností
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., dle
přílohy.
Rada města bere na vědomí:
16/54
Vyhlášení volného dne na 25. 06. 2021 pro
žáky Základní školy, Luže, okres Chrudim,
dle přílohy.
17/54
Výpočet úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole, Luže, okres Chrudim dle vyhlášky

22/54
Rozpočtové opatření č. 2/2021/ZM, dle přílohy.
23/54
Žádost a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na domovní čistírnu odpadních vod ve
výši maximálně 70 % způsobilých výdajů, maximálně však 40.000,00 Kč pro žadatelku Annu
Fasseovou, dle přílohy.
24/54
Zřizovací listinu Základní školy, Luže, okres
Chrudim s účinností od 01. 07. 2021, dle přílohy.
25/54
Obecně závaznou vyhlášku města Luže č.1/2021,
o nočním klidu, dle přílohy.
26/54
Pasport místních komunikací s objekty, dle
přílohy.
27/54
Prodej částí pozemkové parcely: parcelní č.
272/2, o výměře 11 m2, neplodná půda, parcelní
č. 421, o výměře 59 m2, ostatní plocha – ostatní

č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání pro školní rok 2021/2022, dle přílohy.
18/54
Zprávu o činnosti za IV. čtvrtletí roku 2020
a I. čtvrtletí roku 2021 společnosti Lesy Luže,
s.r.o. předloženou jednatelem Janem Soukupem, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
19/54
Účetní uzávěrku města Luže za rok 2020, dle
přílohy.
20/54
Závěrečný účet města Luže za rok 2020 bez
výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2020, dle přílohy.
21/54
Čerpání rozpočtu města za období I. - IV. /2021,
dle přílohy.

komunikace, vše v k. ú. Srbce u Luže, paní Iloně
Chmelíkové za cenu 30 Kč/m2, dle přílohy.
28/54
Ceny pozemků pro účely převodu z majetku
města Luže.
Rada města schvaluje:
29/54
Objednávku dle cenové nabídky na projektovou
dokumentaci stavební akce: „Sociální zázemí
hradu Košumberk“ od zhotovitele Ing. Radky
Provazníkové, dle přílohy.
30/54
Objednávku dle cenové nabídky na novou podlahu chodby v Domě s pečovatelskou službou
č. p. 9 od dodavatele Podlahy PLOTZ s.r.o., dle
přílohy.
31/54
Dohodu o provedení záchranného archeologické-
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ho výzkumu na akci: „Oprava a statické zajištění
jižní hradby hradu Košumberk“ se zhotovitelem
Regionální muzeum v Chrudimi, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 55. schůze Rady města Luže konané
dne 11. 06. 2021 v 13:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
M. Sýs, J. Kopecký
Rada města revokuje:
01/55
Usnesení 09/53 ze dne 17.5.2021 ve znění: „Rada
města schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele
STINTER CZ s.r.o., Perucká 1/2522, Praha 2, IČ:
25959506 na veřejnou zakázku na stavební práce
vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Město Luže – Stavební úpravy ZŠ
Luže, dle přílohy“.
Rada města schvaluje:
02/55
Rozhodnutí o výběru dodavatele HC STAV s.r.o.,
IČ: 28406516 na veřejnou zakázku na stavební
práce vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Město Luže – Stavební
úpravy ZŠ Luže, dle přílohy.
Rada města souhlasí:
03/55
Se záměrem výstavby a provozování bytového
domu s pečovatelskými byty na pozemku 376/10
s názvem „2021 - B.j. 8 PB - PČB Luže“, dle
přílohy.
04/55
Se záměrem výstavby a provozování komunitního domu seniorů na pozemku 376/8 s názvem
„2021 - B.j. 10 PB - KoDuS Luže“, dle přílohy.

INZERCE
Koupím
gramofonové desky do své archivní sbírky. Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz
Koupím
staré pohlednice do r. 1945 i jiné sběratelské věci. Stačí SMS, zavolám. Tel. 608420808
Pronajmu
byt v okolí Luže (cca 3 km). Více informací na tel. č. 773 633 684
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SPINÁLNÍČEK
Spinální táborák 01/21 aneb dobytí hradu Košumberk
Po dobrých zkušenostech z let minulých
jsme se už letos nemohli dočkat, až nám
Covid a počasí umožní znovu uspořádat
povyražení pro klienty Spinální jednotky
Luže-Košumberk. Hvězdná konstalace
nastala v pátek 4. 6. 2021. Vše vyšlo nad
očekávání ideálně, včetně počasí. Díky
Městu Luže a panu kastelánovi nám byl
umožněn přístup na hrad od 15 do 19 hodin. Pro účely opékání špekáčků posloužila osvědčená betonová skruž. Pro dobrou
náladu nám došel zahrát pan V. Roubínek
se svou „starou gardou“. Tak jsme si mohli
osvěžit některé již klasické písně ze žánru
folk a country. Program nám zpestřilo vystoupení manželů Křivkových, kteří nám
předvedli a poutavě povyprávěli o svých
opeřených miláčcích. Bylo zvlášť dojemné, když se k účasti uvolila i paní Křivková přes svůj současný zdravotní hendikep. Tímto jí přejeme brzké uzdravení!

ČERVENEC 2021

KELTSKÝ SKANZEN
Novinky z Keltského skanzenu v Nasavrkách patřící do Země Keltů
Letošní návštěvnická sezóna v Keltském archeoskanzenu Nasavrky začala v květnu. Od června pak bude možné skanzen navštívit denně kromě pondělí v čase 9:00-17:00.
Na sezónu 2021 chystáme novinky. Tou největší je otevření Hostince U Dubového Kelta, kde
si návštěvníci pochutnají kromě jiného i na pokrmech inspirovaných keltskou kuchyní.
Další obrovskou novinkou je stavba domu náčelníka. Na domě intenzivně pracujeme a měl
by být do léta dokončen. Půjde o nejhonosnější stavbu celého oppida. Kromě domu náčelníka
zútulňujeme i další dvorce, například ve dvorci hrnčíře přibyla nová polozemnice a výběh pro
zvířata.
Skanzenem návštěvníky provede průvodce, který jim popovídá o historii Keltů a jejich způsobu života i o našeho skanzenu. Návštěvníci se však budou moci vydat do oppida i s tištěným
průvodcem a prohlédnout si keltská obydlí vlastním tempem. Součástí prohlídky je také menší
naučná stezka o včelařství.
O Keltském skanzenu a dalších částech Země Keltů si zájemci mohou přečíst více informací
na www.zemekeltu.cz nebo na facebookové stránce Země Keltů. Těšíme se na návštěvu.
Kristýna Prokůpková

STALI JSTE SE OBĚTÍ
TRESTNÉHO ČINU?
„V minulosti jsem se seznámila s mužem, který byl v té době ve vězení. Chtěla jsem mu jen
pomoci, ale pak jsem se do něj zamilovala. Postupně ode mě vylákal skoro všechny mé úspory.
Po propuštění z vězení mě vmanipuloval do situace, kterou jsem se rozhodla řešit sebevraždou.
Náhodný chodec mi zachránil život. Za obrovské podpory rodiny, blízkých přátel a lidí z poradny pro oběti trestných činů jsem opět našla sama sebe.“ Tereza, 45 let.
Naše Marika zařídila nečekané množství
sladkého pokušení a perfektní opékače.
Na ty jsme zas postupně napíchli všechny špekáčky, které zajistila Zuzka. Nelze
vyjmenovat všechny statečné ženy – chlapi styďte se! – které napnuly své svaly
a vytlačily z podhradí na nádvoří celkem
15 nelehkých případů. Za uhašení žízně
děkujeme partičce z občerstvení u Vlastičky. Celá akce se odbyla v příjemné
a srdečné atmosféře a nechala nám zapomenout na ty měsíce omezení a mnohdy
nedobrovolného vězení v karanténě. Pevně věříme, že letos se nám konečně podaří
dostát slibu a tuto přátelskou akci během
letní sezóny zopakovat.

Obětí trestného činu se může stát každý. Nelze spoléhat na štěstí a myslet si, že „To se mi stát
nemůže“. Častou reakcí oběti může být otázka „Proč se to stalo právě mně?“ Pak následují
pocity lítosti, sebeobviňování a pocit opuštěnosti. Reakcí na závažné trestné činy bývá ztráta
iluze bezpečného světa. Ta může vyústit v psychické problémy jako jsou zhoršená schopnost
vnímání, špatná interpretace poskytovaných informací, zhoršená schopnost řídit svůj život,
dlouhodobá úzkost a neustálý strach.
Každý člověk je v prožitku traumatu neopakovatelný. V důsledku ztráty sebeúcty a duševní
stability dojde u obětí trestného činu ke snížení schopnosti řešit vzniklé problémy. Důležité
je mít někoho, kdo umí pomoci. Obrovskou podporou bývají blízké osoby a odborníci, kteří
vrací oběti trestných činů zpátky do života. V poradně Bílého kruhu bezpečí vám poskytneme
právní informace, psychologické a sociální poradenství a praktické rady a informace. Nabízíme
bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí, srozumitelné informace
o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout. Dále vám můžeme pomoci
zhodnotit aktuální situaci a stanovit si nezbytné kroky k nápravě škod, vč. znovuobnovení pocitu bezpečí.

Těšíme se s vámi na další setkání na hradě!
Váš Spinálníček, z.s.

Pokud jste se vy nebo vaši blízcí stali obětí trestného činu, můžete se obrátit na pobočku
Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích. Poradna sídlí v Pardubicích, Tř. 17. listopadu 237
(Dům služeb). Kontaktní telefon je 732 923 462 nebo můžete volat na celorepublikovou
nonstop Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006.
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POJĎME POMOCI
Až donedávna žili Zdenda a jeho žena Stáňa
normálním životem, začali stavět domek, plánovali budoucnost. Pak přišla rána! Po zjištění zhoršující se vady srdce musí Zdenda
absolvovat operaci u prof. Pirka v IKEMU.
Tato operace proběhla úspěšně, už mohlo být
dobře, jenže...

žaludku), PEG, kterým může přijímat jen tekutou stravu, porušená rovnováha, zkroucené
necitlivé ruce, těžce se mu mluví.

Zdendovy neurologické obtíže vyústí v hrozivou diagnózu: ve čtvrté komoře na malém
mozečku je už pořádně rozrostlý nádor, následuje další operace, tentokrát u prof. Beneše
a prof. Netuky, kteří zjistí, že nádory jsou dva
a ven půjde jen jeden. Následuje hospitalizace
v pražské ÚVN, úspěšný zákrok a sledování
druhého nádoru. Všechno vypadalo nadějně.

Po celou dobu mu byla oporou jeho žena
Stáňa, která sama onemocněla rakovinou
prsu. Zdendu velmi mrzelo, že jí nemohl být
kvůli svému zdravotnímu stavu také oporou.
Aby toho nebylo málo, Zdenda onemocněl
i nemocí covid, která ještě více zhoršila jeho
zdravotní stav. Po dvouapůlletém pobytu
v nemocnici se konečně dostává skoro domů:
do Hamzovy odborné léčebny v Luži – Košumberku. Díky usilovné rehabilitaci se leccos zlepšilo, ale Zdenda je stále odkázán na
vozík a intenzivní péči.

Bohužel, následovala řada dalších zdravotních komplikací... meningitida, neuroinfekce,
musí být zaveden shunt (hadička z mozku do

Už brzy má být Zdenda propuštěn do domácího ošetřování. Vzhledem k nevyhovujícím
podmínkám bytu, kam se má vrátit (není bez-

bariérový) je nezbytně nutné dokončit vnitřky
rozestavěného domku, uzpůsobit je pro pohyb
na vozíku a s chodítkem, což zahrnuje odolné
nesmekavé podlahy, široké dveře, speciálně
upravenou kuchyňskou linku, koupelnu a toaletu, madla, speciální držadla a bezbariérový
přístup k domu.
My, kamarádi a spolužáci, nechceme nechat
Zdendu a Stáňu v jejich boji samotné a všechny Vás prosíme, přidejte se k nám! Zdenda
a Stáňa jsou důkazem, že ve dvou se dají
zvládnout i velmi těžké životní zkoušky. Přes
všechno, co jim bylo naloženo, se mají rádi,
jsou pozitivní a vděční. Jejich přístup je statečný a plný odhodlání. Pojďme jim společně pomoci dokončit domek co nejdříve, aby
Zdenda mohl konečně domů.
Děkujeme!!!
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ….
Jak byl celý letošní školní rok netradiční,
tak alespoň jeho závěr se nejvíce přiblížil
normálnímu chodu výuky. Nakonec jsme se
dočkali i toho, že jsme mohli alespoň ve třídách
sundat roušky a volně dýchat. Zlepšení epidemiologické situace nám umožnilo uskutečnit
několik akcí pro žáky školy:
V pátek 21. května proběhl ve škole pro žáky
čtvrtých tříd anglický workshop „Žij (s) angličtinou“ ve spolupráci s jazykovou školou
Zebra.
Po většinu času byly děti rozdělené do několika skupin, ve kterých během dopoledne plnily
různé úkoly.

a jaké obtíže ho při výuce potkaly. I toto mělo
u žáků velký úspěch.

obstát ve zkoušce čtenářských vědomostí. Na
památku si odnesli pěknou knížku:

Všichni žáci si dopoledne rozhodně užili, dozvěděli se mnoho nového a zkusili si jinou formu výuky anglického jazyka.

„Konečně jsme čtenáři jako moje mamka a taťka, budu chodit do knihovny s nimi“, radovali
se prvňáčci, kteří ve středu 9. června byli pasováni na rytíře řádu čtenářského.

První červen tradičně patří dětem, a tak jsme
pro ně přichystali postřehový závod lesem.
Skupinky tří až čtyř žáků běžely na čas po vyznačené cestě fáborky a musely postřehnout
16 obrázků. Počasí nám přálo, všichni doběhli v pořádku, takže toto sportovní dopoledne
nemělo žádnou chybu! A co napsaly o závodě
děti: „Hrozně mě pobavilo, že jak jsme vystartovali, tak jsem zakop a byl jsem celej od hlíny.“ - „Líbil se mi les, protože tam byly kořeny
a přes ně se mi dobře běhalo. A byly tam krásný
obrázky.“ - „Mně se líbilo, že jsme si máčeli
nohy v ledové vodě. Potom jsme si hráli na hřišti. A pak jsme šli na zmrzku.“
Po dvouleté pauze jsme se mohli vydat na školní výlety. S velkým očekáváním a nadšením
toho využili čtvrťáci a páťáci, vyrazili do Prahy
na exkurzi. Cílem bylo prozkoumat areál Pražského hradu v doprovodu zkušeného průvodce
s výkladem (Starý palác, katedrálu sv. Víta,
Václava a Vojtěcha, Zlatou uličku, baziliku sv.
Jiří aj.) Odpoledne se vydali na pěší prohlídku
Karlova mostu, Staroměstského náměstí a Vác-

Cesta do Království čtenářů byla dlouhá a navíc
ztížená koronavirovou dobou, ale my to zvládli.
Děkujeme moc p. Márové z Knihovny v Luži,
která nám zajistila krásné balíčky. Máme z nich
obrovskou radost. A teď hurá do pohádek!
Po roční přestávce se letos konal další ročník
tradiční školní přírodovědné soutěže. Jednalo
se o soutěž, kdy soutěžící měli za úkol poznat
30 rostlin a živočichů a pojmenovat je svými rodovými a druhovými jmény. Soutěže se
zúčastnili především žáci 7. tříd, i když byla
soutěž určena celému II. stupni. V litém boji
nakonec zvítězil Adam Krejčí 7. A., na druhém
místě se umístili společně Kučerová Nikola
a Novotný Filip, oba 7. A, třetí místo obsadila
Johanka Rychtaříková 7. A, čtvrté místo Mikuláš Odvárka 7. A, páté Luboš Chadima 6. tř,
šesté místo Linda Schlosserová 7. A.
Ještě se nesmíme zapomenout pochlubit úspěchem naší žákyně Karolíny Sádecké - pěkným
umístěním v krajském kole recitační soutěže,
kde obdržela čestné uznání poroty. Blahopřejeme!
V závěru roku se loučíme na hradě s deváťáky,
ale i žáky z pátého ročníku, kteří byli přijati na
gymnázium. Trojici přijatých uchazečů gratulujeme, přejeme jim hodně dalších studijních
úspěchů a budeme rádi, když na lužskou základku budou rádi vzpomínat. Těšíme se někdy
na jejich návštěvu.
Všichni za sebou máme náročný rok po všech
možných i nemožných stránkách. Chceme Vám
touto cestou poděkovat za spolupráci Vás rodičů se vzděláváním Vašich dětí, dětem za jejich
píli a zodpovědný přístup při domácím učení!

V úvodu se děti dozvěděly informace o jazyku,
jaký je rozdíl mezi mateřským a cizím jazykem,
kolik je různých jazyků na světě a kde se mluví
anglicky.
Ve druhé části dostali žáci společnou práci
a snažili se vytvořit z kousků textu smysluplné
věty, které se opět týkaly anglického jazyka.
Další část dopoledne byla věnována rozhovoru přes Skype s rodilým mluvčím, který sklidil
opravdu velký úspěch. Děti mohly pokládat
jakékoli otázky nebo se snažily na otázky odpovídat. Zároveň probíhala s druhou skupinou
konverzace o jménech, a jak by se jména i příjmení přeložila do angličtiny.
Závěrečnou část vyplnil rodilý Američan s příběhem, jak se učí česky, jak k tomu přistupuje

Přejeme všem nádherné prázdniny a krásné léto
plné sluníčka.

lavského náměstí… Jistě příjemným zpestřením byly i tradiční pochoďáky do malebného
okolí městečka Luže.
Také chceme poděkovat za možnost vyfotografování tříd mamince naší žákyně paní Petře
Nýdrové. V porovnání se dvěma roky starou
fotografií jsme si uvědomili, jak ten čas letí…
Pro prvňáčky si jejich paní učitelka třídní připravila slavnostní Pasování na čtenáře. I přes
náročný rok online výuky se mnohým podařilo

Jana Prokešová, Jitka Chourová, Lenka
Psotová, Miloslav Valenta a žáci ze ZŠ Luže

Z MAS
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Valná hromada MAS, navýšení alokace PRV,
zapojení do OPŽP, Střední článek ve vzdělávání
v Pardubickém kraji, letní kempy.

tické stezky. Na základě zájmu MAS připraví
aktualizaci finančního plánu a změnu strategického dokumentu (SCLLD).

Léto je nejen ve znamení slunečních dní
a konečně i společných akcí, ale nastal čas
i na setkání valné hromady spolku, bilancování
činnosti a informace o aktivních přípravách na
období nové 2021-2027. Snažíme se, aby naše
činnost byla atraktivní a prospěšná a těší nás zájem nových členů o vstup do naší organizace.
Zároveň tímto informujeme, že bylo přijímání
členů do MAS ze strany MMR opět otevřeno.

V posledních týdnech se také musela MAS rozhodnout, zda má opět zájem o zapojení do OP
Životní prostředí. I přes složitou zkušenost z nedávné realizace projektů na sídelní zeleň (málo
času na výzvy, vysoká administrativní náročnost a méně výhodné podmínky než v ostatních
výzvách) se spolek opět zapojí, protože půjde
o potřebná témata snížení energetické náročnosti a o rozvoj modrozelené infrastruktury
a oběma oblastem připravovaná strategie věnuje hodně pozornosti.

V rámci přípravy nového období se scházejí orgány MAS, zástupci různých oblastí a skupin
realizace strategie a probíhají dotazníková šetření. Minulý měsíc představenstvo MAS schválilo nabídku z Programu rozvoje venkova na navýšení alokace v letech 2021-2023. Na základě
rozlohy a počtu obyvatel území MAS v poměru
3:1 (75 % dle rozlohy a 25 % dle počtu obyvatel) se jedná se o 3 581 800 Kč a předběžně
je připravováno její čerpání hl. na tzv. Článek
20, ve kterém je možné podpořit např. veřejná
prostranství v obcích, mateřské a základní školy – např. sborovny, kabinety, družiny a jídelny, hasičské zbrojnice pro JPO V, obchody pro
obce, vybrané kulturní památky nebo kulturní
a spolková zařízení včetně knihoven či tema-

Zájemci o vzdělávání už znají výsledky veřejné konzultace k nastavení středního článku ve
vzdělávání a z výsledků vyplynulo, že většina
respondentů jej považuje za potřebný. Shoda
panovala např. u výroků, že „ředitelé škol jsou
přetíženi formálními administrativními procedurami a zásadním problémem je udržitelnost
zaváděných změn. Centrální úroveň vedení umí
obvykle pouze započít potřebné změny, ale neumí je adaptovat na regionální a lokální kontext
a neumí zařídit udržitelnost započatých změn
v praxi škol.“ SKAV. Zveřejněné výstupy nyní
slouží jako podklad pro diskusi o dlouhodobější vizi středního článku v ČR. MAS SKCH ve

spolupráci s MAS Královédvorsko připravili
on-line setkání Pardubického a Hradeckého kraje, kde zástupce MŠMT představil cíle
a zaměření pilotáže a na setkání se účastníkům
představila i nová koordinátorka pro oblast Svitavy Mgr. Hana Fučíková. Zazněly také společné body s pilotáží Středního článku z pera
Partnerství pro vzdělávání 2030+. V návaznosti
na to si týmy MAP (místních akčních plánů)
mohly vyslechnout „Jak konkrétně se zapojit
do vývoje středního článku od příštího školního roku v rámci projektu Partnerství 2030+“
a promyslet, jestli se chtějí aktivně na procesu
podílet.
Velkou radost máme ze schválení žádosti MAS
na letní kempy 2021 a všichni realizátoři již
pilně připravují zajímavé programy a sportovní, vzdělávací či environmentálních aktivity,
o kterých vás budeme informovat.
O naší další činnosti se dozvíte na našich stránkách www.masskch.cz a www.map2030.cz
a také facebooku www.facebook.com/masskch.
Kancelář MAS SKCH
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Léto v Janovičkách
Výstava, divadlo pro děti, koncert vážné hudby,
vystoupení dvou písničkářek, společné hry, tvoření a oheň na závěr prázdnin. Tak bude letos
vypadat léto v kostele Zvěstování Panně Marii
v Janovičkách nedaleko Luže. Věříme, že po
nekonečných týdnech strávených doma rádi
opět vyrazíte na místo, které má nezaměnitelnou atmosféru.
Výstava otevřená každou neděli
Díla skláře Filipa Hortenského představila divákům v Janovičkách poprvé vernisáž
27. června. Nyní si je zájemci mohou prohlédnout každou neděli od 11 do 17 hodin a to až
do 19. září.
Pohádka pro odvážné děti i dospělé bez dětí
Japonsko-líšeňskou frašku o požitku z hrůzy
nazvanou Jezevec na borovici přiveze do Janoviček v neděli 11. července od 15 hodin Divadlo Líšeň - nezávislé experimentální divadlo
z Brna. Hra je inspirována starým japonským
kaidanem o mocném strašidle. Diváci se mohou
těšit na typicky japonské pohyby, gesta a zvuky v “líšeňském stylu”, doplněné originálními
zvuky rozličných nástrojů.
Líšeňský soubor k nám doveze i spoustu další
zábavy v podobě hrací dílny pro všechny od
0 do sta i více let. Program nazvaný Figurkov
nabídne všem vyžití v podobě deskových her
z celého světa, hlavolamů pro zdatné hadače
i motorických hříček pro nejmenší. V okolí kosS p o l e k
J A N O V I Č K Y
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l é t a
S e t k á v á n í

ČERVENEC 2021

tela a stínu lesa tak budou moci zájemci pobýt
až do času večeře.
Stínové divadlo na hradě Košumberk
Herci z Líšně přijedou letos do našeho regionu
hned dvakrát. Už v neděli 25. července si mohou děti od pěti a dospělí na Hradě Košumberk od 21 hodin vychutnat pohádku Spoutaný trávou - Divadelní odpočinutí od světového
chaosu s křehkými kovovými loutkami, zvuky
a stíny. Dětem bude patřit také tvůrčí Stínodílna na Hradě Košumberk, která bude otevřena
od 15 hodin do 17 hodin. Zájemci si vyrobí
loutky a vyzkouší si hru světel a stínů.
Nedělní matiné
Letní tradicí už se v Janovičkách stal Koncert
účastníků mistrovských kurzů v Litomyšli. Smyčcové nástroje letos v chrámu zazní
v neděli 18. července od 15 hodin v dílech
Antonína Dvořák - sextet op.48 a Petra Iljiče
Čajkovského - Vzpomínka na Florencii. Zahrají
Jan Pěruška st. - viola, Matouš Pěruška - housle, Jan Pěruška ml. - housle, David Pěruška violoncello, Kristýna Vocetková - violoncello,
Josef Klusoň - viola.
Dvě písničkářky, dva odlišné přístupy
Ženské autorské tvorbě bude věnován program kostela v srpnu. Hned na začátku, v neděli 8. srpna od 15 hodin, do Janoviček zavítá písničkářka ALEN. Ta vydala loni v létě
své debutové sólové album Až se řeky vylijí
z břehů. Posluchače překvapí hloubkou, inti-

mitou i křehkostí ve svých textech, vše umocňuje hudební doprovod. V Janovičkách ALEN
představí své sólové, převážně klavírní písně.
Aktuálně připravuje svou druhou desku, jako
producenta si přizvala Martina Kyšperského
z kapely Květy.
Zatímco neděle s ALEN bude více snivá,
v sobotu 28. srpna se budeme společně loučit
s prázdninami. Začneme spoustou motivace
a energie. Svoji tvorbu i sama sebe představí
od 15 hodin Marie Tilšarová, která si říká
šťastná lenoška. Přiveze kytaru a své motivační písně, které letos také vydala na desce nazvané Pusť to po vodě. “Co žiju, zpívám. Co
zpívám, žiju,” říká o sobě Marie. Vedle zpívání se věnuje i praxi všímavosti - mindfulness
a provází jí své klienty. Po koncertě se děti
mohou těšit na tvoření a hry v okolí kostela.
Vezměte s sebou něco na piknik, uděláme oheň,
budeme zpívat.
My ze Spolku Janovičky jsme se letos i přes
nepříznivé podmínky v úvodu roku opět snažili
přivézt do našeho regionu kvalitní a originální
kulturu, za kterou byste museli jinak cestovat
dlouhé kilometry. Přejeme Vám, aby pro Vás
zážitky v Janovičkách byly inspirací a příjemným osvěžením.
Spolek Janovičky
janovickyspolek@gmail.com
www.janovicky.cz, www.facebook.com/
janovicky
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JEZEVEC
NA BOROVICI
11. 7. 2021 | Divadlo Líšeň
Nezávislé experimentální divadlo z Brna

KONCERT
v 15.00

Divadlo
v 15.00
Japonsko-líšeňská fraška
o požitku z hrůzy

JEZEVEC NA BOROVICI
Hra Jezevec na borovici
vychází ze starého japonského
kaidanu o mocném strašidle.
Původně hrůzostrašný
a mystický příběh inscenace
posunuje do humorné roviny.

Účinkují lektoři
a účastníci
mistrovských
Interpretačních
kurzů
v Litomyšli

Zábava pro
celou rodinu
FIGURKOV
Spousta zábavy pro všechny
od 0 do 100 let. Od klasických
šachů, přes deskové hry celého
světa. Od nejjednodušších
hrátek pro mrňata po složité
rébusy pro zkušené luštitele.
Zkrátka hrátky a zábava pro
celou rodinu v okolí kostela.

PODĚKOVÁNÍ

37
Spolek JANOVIČKY
Vás srdečně zve na akci

SETKÁVÁNÍ
V JANOVIČKÁCH
18. 7. 2021
od 15 hodin

Kostel Zvěstování Panně Marii
v Janovičkách u Luže

Kostel Zvěstování Panně Marii
v Janovičkách u Luže

vstupné dobrovolné
Pozvěte své přátele a sdílejte pozvánku na www.facebook.com/janovicky
Scénář: Pavla Dombrovská na motivy hry Huberta Krejčího a kol.; Režie: Pavla Dombrovská;
Masky: Igor Kožený; Kostýmy: Marika Bumbálková; Hudební trakač: David Synák a Luděk Vémola

www.janovicky.cz
www.facebook.com/janovicky

mapa

Koncert se koná
díky laskavé spolupráci
s Interpretačními kurzy
v Litomyšli, které pořádá
Česká hudební společnost –
– Spolek přátel krásných
umění, z.s.

Pozvěte své přátele
a sdílejte pozvánku na
www.facebook.com/janovicky

KAM ZA KULTUROU

ČERVENEC 2021

Pouťová zábava
Pouťová
zábava
Pouťová
zábava
3.7. 2021 ve 20 h.
14.
srpna
2020
Luže
14. Hřiště
srpna
2020

Hřiště
Hřiště Luže
Luže

vstupné 100,- / občerstvení zajištěno
pořadatel: město Luže

5. – 6. 7. 2021

I. chlumecká pouť „Třešňová“ (Navštívení):
Neděle: 4. 7. 2021, mše svaté:
8:00 P. František Hylmar, SJ
9:30 Mons. Jan Paseka, generální vikář
11:00 P. Josef Hubálek
Svátostné požehnání: 14:30
II. chlumecká pouť „Okurková“ (Nanebevzetí):
Neděle: 15. 8. 2021, mše svaté:
8:00 P. Josef Hubálek
9:30 Mons. Petr Piťha
11:00 – P. Petr Havlíček SJ
Svátostné požehnání: 14.30
III. chlumecká pouť „Švestková“ (Narození):
Neděle: 12. 9. 2021
Mše svaté: 8:00 P. Josef Hubálek
9:30 P. Michal Altrichter SJ
10.45 přednáška doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.
„Jak by svatá Ája prožila dobu covidu“.

Šermíři na hradě
Košumberku
SKUPINA HISTORICKÝCH POKUSŮ
A OMYLŮ FEXT
5. – 6.7. vystoupení v 11, 14, 15, 16 hod.
bohatý program: zbrojnice, lukostřelba, žonglér, středověké stánky

5.7. večerní vystoupení v 20,30h.
Vstupné 80 Kč / děti 40 Kč
Občerstvení zajištěno

Svátostné požehnání: 14.30
Svatováclavská pouť
Úterý: 28. 9. 2021
Mše sv. v 9:30
Chrám P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži.
Po celý čas poutí bude příležitost ke svátosti smíření.
Aktuální informace najdete
na webových stránkách farnosti:
www.chlumek.net

Pořadatel: MĚSTO LUŽE
Změna programu vyhrazena

13

14

WWW.LUZE.CZ

KAM ZA KULTUROU

HRAD
KOŠUMBERK

Pátek 9.7. od 21:30 hod.
Vstupné 100 Kč / Občerstvení zajištěno
Pořadatel město Luže

NEDĚLE 18.7.2021
OD 15:00 HOD.

HRAD KOŠUMBERK
VSTUPNÉ 60,- DOSPĚLÍ / 30,- DĚTI
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
POŘADATEL MĚSTO LUŽE

ČERVENEC 2021

KAM ZA KULTUROU

ČERVENEC 2021
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ZPRÁVY Z BĚLÉ
Na začátku měsíce června oslavila své 93. narozeniny, paní Marie Petrasová, nejstarší obyvatelka naší obce a letitá pracovnice ve zdejším
pohostinství. Přejeme pevné zdraví, a i do dalších let, životní vitalitu,
optimismus a spokojenost.

B4 Hladík Tomáš – C5 Tvaroha Aleš

skreč (Aleš si natáhl sval)

B3 Herynek Jiří – Černý Martin

6:4

Tůma Jan – Hladík Tomáš		

6:2

V sobotu 29. května byla zahájena po covidové době, tenisová sezóna ve sportovním areálu. Prvním letošním turnajem byl jubilejní 10.
ročník turnaje OTEC – SYN. Na turnaj dorazilo 10 dvojic z 12 přihlášených. Dvojice byli rozlosovány do dvou skupin a z každé skupiny
postupovali čtyři nejlepší do závěrečných bojů play – off. Hrálo se
na jeden set.

o deváté místo: Herynek Jiří – Tůma Jan 6:3

A1 Tůmovi – B4 Herynkovi A./Zd.

6:2

A3 Netoličtí – B2 Kachlíkovi

3:6

A2 Čukanovi – B3 Zelinkovi		

4:6

A4 Paulusovi – B1 Hladíkovi

7:6

Kachlíkovi – Tůmovi

7:5

Paulusovi – Zelinkovi		

6:4

o třetí místo: Zelinkovi – Tůmovi

6:2

finále: Paulusovi – Kachlíkovi

9:7

o deváté místo: Hamanovi – Herynkovi J./J.

Play off:
A1 Dostál Jan – B3Haman Martin

7:6

B2 Čukan Dušan – C2 Kratochvíl Jiří

6:4

C1 Dostál Matěj – A3 Shejbal Jan

6:0

B1 Hoffman Jiří – A2 Herynek Adam

7:6

Dostál Jan – Čukan Dušan		

2:6

Dostál Matěj – Hoffman Jiří		

6:2

o třetí místo: Dostál Jan – Hoffman Jiří skreč (Jirka vzdal boj o třetí
místo pro vyčerpání)
Finále: Dostál Matěj – Čukan Dušan
skrečovat pro křeče v lýtku)
6:3

Konečné umístění v turnaji:
1. Paulusovi Jiří / Tomáš ml.		

Skuteč

2. Kachlíkovi Jan / Václav		

Heřmanův Městec

3. Zelinkovi Robert st. / Matěj

Skuteč

4. Tůmovi Josef / Jan		

Luže / Brno

5. Hladíkovi Libor / Matěj		

Řepníky

6. Netoličtí Luboš / Luboš		

Skuteč

7. Čukanovi Dušan / Dušan

Pardubice / Sovolusky

8. Herynkovi Zdeněk / Adam

Bělá / Hrochův Týnec

9. Hamanovi Martin / Lukáš		

Skuteč

10. Herynkovi Jiří / Jiří		

Vysoké Mýto

Vítězové obdrželi poháry a šampaňské. Všichni účastníci turnaje
dostali pamětní medaili a drobnou cenu, dle svého umístění. Během
turnaje bylo odehráno 29 zápasů a v nich 371 gamů. Turnaj narušila
pouze drobná odpolední přeprška.
V sobotu 12. června se odehrál již 21. ročník tenisového turnaje JEDNOTLIVCŮ, do kterého se přihlásilo 15 hráčů. Ti byli rozlosováni do
tří skupin a z každé postupovali dva nejlepší do závěrečného pavouka
play – off a dva nejlepší ze 3. míst. Po páteční průtrži mračen, která
přes nás přešla v podvečer, byly všechny kurty pod vodou a hrozilo
i odvolání turnaje. Ranní sluníčko vše změnilo a turnaj byl v 8 hodin rozehrán. Poprvé v historii turnaje startovala i první žena, Renata
Čukanová ze Sovolusk.
Play out
B5 Černý Martin – A4 Drahoš Dominik

6:4

C4 Tůma Jan – A5 Čukanová Renata

6:1

4:2 skreč (Matěj musel zápas

Konečné pořadí:
1) Čukan Dušan ml.

Sovolusky

2) Dostál Matěj		

Řepníky

3) Dostál Jan		

Řepníky

4) Hoffman Jiří		

Bělá

5) Kratochvíl Jiří		

Skuteč

6) Shejbal Jan		

Pustina

7) Haman Martin		

Skuteč

8) Herynek Adam		

Hrochův Týnec

9) Herynek Jiří ml.		

Vysoké Mýto

10) Tůma Jan		

Brno

11) Černý Martin		

Vrbatův Kostelec

12) Hladík Tomáš		

Luže

13) Čukanová Renata

Sovolusky

14) Drahoš Dominik

Skuteč

15) Tvaroha Aleš		

Střemošice

Jak je zvykem, vítězové převzali poháry, šampaňské a všichni aktéři
turnaje dostali drobnou cenu dle umístění. Nebe se nám během turnaje 2x zatáhlo, ale dopoledne větřík odvál dešťové mraky do Skutče,
kde si sprchlo a odpoledne nadělil déšť v Luži. Nám začalo tradičně
pršet až po skončení turnaje. Počasí bylo opět "objednáno".
2. ročník turnaje Smíšených dvojic ve čtyřhře se koná v sobotu
17. července od 8 hodin. Přihlášky na můj telefon 724 289 722 do
středy 14. července.
26. ročník nohejbalového turnaje OTEC – SYN by se měl konat
v sobotu 31. července od 9 hodin, ve sportovním areálu.
JSy
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KOŠUMBERSKÉ
LÉTO 2 0 2 1
červen
Pátek 11. 6. od 21,30 h. / letiště Dobrkov
ROCKETMAN – Autokino
Sobota 12. 6. / Bělá

21.ROČNÍK TENIS JEDNOTLIVCI
Neděle 13. 6. od 14 h. / Hrad Košumberk

DĚTSKÝ DEN

Sobota 17. 7. / Bělá

Pátek 13. 8. od 20 h. / Hřiště Luže

Neděle 18. 7. od 15 h. / Hrad Košumberk

Neděle 15. 8. od 15 h. / Hrad Košumberk

Neděle 18. 7. od 15 h. / Kostel Janovičky

Sobota 21. 8. od 21 h. / Hrad Košumberk
ŠARLATÁN – Letní kino

Sobota 24. 7. od 14 h. / Bělá

25. ROČNÍK TENIS MEMORIÁL K. BLÁHY

Jihočeská dechovka Božejáci

Sobota 28. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk

2. ROČNÍK TENIS-SMÍŠENÉ DVOJICE
DIVADLO VĚŽ BRNO – VČELÍ MEDVÍDCI
ZPÍVAJÍ – Divadlo pro děti
KONCERT ÚČASTNÍKŮ MISTROVSKÝCH
KURZŮ V LITOMYŠLI

POUŤOVÁ ZÁBAVA – ARZEKT
DIVADLO JULIE &SPOL.
DAŘBUJÁN A PANDRHOLA

Sobota 21. 8. / Bělá

Sobota 19. 6. od 19 h. / Hrad Košumberk

JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ

JDO Jaroslav Luže – Malý Jarda uvádí muzikál
Sobota 26. 6. od 20 h. / Hrad Košumberk

NA STOJÁKA LIVE
Sobota 26. 6. / Bělá

19. ROČNÍK TENIS MEMORIÁL
V. JARKOVSKÉHO
Neděle 27. 6. od 20 h. / Hrad Košumberk

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – V ZEMI
ZRCADEL – Letní kino pro děti
Neděle 27. 6. od 17 h. / Kostel Janovičky

8. ROČNÍK ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Neděle 25. 7. od 21 h. / Hrad Košumberk

DS HRR NEMOŠICE – PREVÍT A
POTVORA

Divadlo Líšeň - pro děti i dospělé

Sobota 28. 8. od 8 h. / Bělá

Pátek 30. 7. od 19 h. / Hrad Košumberk

dětská soutěž v požárním útoku

SPOUTANÝ TRÁVOU

BOLASO COUNTRY ZÁBAVA

Sobota 31. 7. od 20 h. / Hrad Košumberk

DS COMMEDIA POPRAD – KAPUSTNICA

červenec
Červenec – srpen / Kostel Janovičky
VÝSTAVA – Skleněné plastiky a obrazy
F. Hortenského
Sobota 3. 7. od 20 h. / Hřiště Luže

POUŤOVÁ ZÁBAVA – QUATTRO
5.- 6. 7. 10–17 h. / Hrad Košumberk

ŠERMÍŘI NA HRADĚ

Vystoupení v 11,14,15,16 h. – 5. 7. v 20,30 h.
Pátek 9. 7. od 21,30 h. / Hrad Košumberk
CHLAP NA STŘÍDAČKU – Letní kino
Sobota 10. 7. od 17 h. / Zahrada Sochorka Radim

2. ROČNÍK MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL MEZI-TÓNY

MEMORIÁL J. STOKLASY od 14 h.
soutěž v požárním útoku mužů a žen

Sobota 28. 8. od 15 h. / Kostel Janovičky

LOUČENÍ S LÉTEM PRO CELOU RODINU
bubnování s P. Jasanským

Sobota 31. 7. / Bělá

26. ROČNÍK OTEC – SYN NOHEJBAL

VERNISÁŽ výstavy F. Hortenského

O POHÁR STAROSTKY MĚSTA

srpen

Neděle 29. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk
PINOCCHIO – Letní kino pro děti

září

Neděle 1. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Letní kino pro děti

Sobota 7. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk

DS AMADIS BRNO – KRVAVÁ
HENRIETTA

Sobota 4. 9. od 16 h. / Hrad Košumberk
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – Loly Růža, Bolaso,
Kaťáčci, Ready Kirken, AC/DC revival
Sobota 11. 9. od 18 h. / Hrad Košumberk

6. MUZEJNÍ NOC

Sobota 7. 8. od 18 h. / Doly

BOLASO COUNTRY ZÁBAVA
Neděle 8. 8. od 15 h. / Kostel Janovičky

ODPOLEDNÍ KONCERT – ALEN

písničkářka a klavíristka
Neděle 8. 8. / Bělá

13. ROČNÍK TENIS VETERÁNI

Neděle 11. 7. od 15 h. / Kostel Janovičky

JEZEVEC NA BOROVICI Divadlo Líšeň
Pátek 16. 7. od 20 h. / Hrad Košumberk

PYTLÁCKÁ NOC – Quattro

WWW.LUZE.CZ
WWW.HRADKOSUMBERK.CZ

Změna programu vyhrazena / Pořadatel: město Luže
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AGRO JENIŠOVICE a.s.
Zemědělská prvovýroba, chov skotu a prasat
Velkoobchod a maloobchod

Nabídka produktů a služeb
Rostlinná výroba - PŠENICE, JEČMEN, KUKUŘICE zrno, ŘEPA KRMNÁ, MÁK, KMÍN, balíky
SENA, SLÁMY, HNŮJ, tlf: 469 671 882
Živočišná výroba - VYKRMENÁ PRASATA, SELATA, tlf: 608 329 025, pro chovatele TELATA
plemene ČESTR i ZÁSTAVOVÝ SKOT, tlf: 702 068 990
Zakázkové stavební práce - ZEDNICKÉ PRÁCE MENŠÍHO ROZSAHU – zdění, omítání, betonování,
obkladačské práce, bytová jádra, PRODEJ PÍSKU, ŠTĚRKU, BETONU, tlf: 604 520 154
Doprava, manipulace - VÝVOZ FEKÁLNÍCH VOD, nakladače GEHL 540, UNHZ 500 a 750, HON
053, TATRA 815 + vlek, AVIA A30, traktory, tlf: 469 671 882
Zámečnické práce -BROUŠENÍ na ROVINOVÉ BRUSCE, soustružení, FRÉZOVÁNÍ, SVÁŘEČSKÉ
PRÁCE, vrtání a DALŠÍ, tlf. 604 520 154
Lozice 16, 538 54 Luže, E-mail: fakturace@agro-jenisovice.cz

Pro více informací a ceník navštivte www.agro-jenisovice.cz

INZERCE

ČERVENEC 2021
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OBJEVUJ PAMÁTKY
+ Asociace Nestátních Otevřených Památek, z. s. Uvádějí novinku turistické sezóny
2021

TŘETÍ ZA POLOVIC,
SEDMÁ ZDARMA
Pro návštěvníky nestátních památek
a k tomu soutěž o volné vstupy, atraktivní ceny a dárky (např. ubytování na zámcích Červený Hrádek a Loučeň nebo
na hradě Svojanov).
S Objevujpamatky.cz od 1. 6. do 31. 10.
2021 na historické objekty výhodněji a navíc s možností vyhrát např. ubytování na
hradech a zámcích.
Cestujte – objevujte – nasbírejte razítka
7 různých památek, využijte výhod a pošlete nám kartu do slosování.
Do projektu je zapojen i hrad Košumberk.
Více informací Vám poskytne kastelán hradu, mail: kosumberk@luze.cz.

LEŽÁKY
Dne 24. 6. 2021 bylo smutné 79. výročí vypálení osady Ležáky - 14 dní po vyhlazení
Lidic v důsledku heydrichiády byla osada
vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána
vysílačka „Libuše“ parašutistické skupiny
Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha. Časně odpoledne byly Ležáky
obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých
pozdě večer zastřeleno. Jedenáct dětí bylo
odesláno do plynových komor a jen dvě
dány na převýchovu do Německa, odkud se
po válce vrátily.
Vzdejte čest jejich památce tichou vzpomínkou nebo položením květiny přímo
u památníku v Ležákách.
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Magdalenka

Natálka

Adélka

Šimon

„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.

