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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
léto uteklo lusknutím prstů a barevný podzim je již
v plném proudu. A protože ten čas opravdu rychle
letí, tak v tomto čísle Lužského zpravodaje naleznete, mimo jiné, také pozvánky na vánoční akce,
protože advent nám letos začíná už v listopadu. Velmi doufám, že ho již letos budeme moci prožít bez
velkých omezení a hlavně, že se budou moci všechny rodiny svobodně navštěvovat a trávit společný
čas bezpečně.
My se nyní snažíme do konce listopadu dokončit
všechny rozpracované investiční akce, abychom je co
nejdříve zkolaudovali a mohly nám všem brzy dobře
sloužit. Na chodníku směrem k Voletickému rybníku
čekáme na dokončení přeložky dvou sloupů elektrického vedení, na kterou máme podepsanou smlouvu
s ČEZem. Poté by mělo dojít k bezproblémovému dokončení všech prací.
Velice děkujeme manželům Márovým za jejich vstřícnost, kdy poskytovali zhotoviteli – firmě SOVIS - potřebné zázemí. Velmi to usnadnilo celý průběh stavby.
A na zimní bruslení po Voleťáku už budete moci vyrazit s dětmi bezpečně.
Další téměř dokončenou stavbou je návesní nádrž na
Dobrkově. Věřím, že tato rekonstrukce vyřeší problémy s prosakováním dešťové vody do okolních nemovitostí a také, že náves na Dobrkově bude vypadat zase
jako dříve – s krásným nebeským zrcadlem plným
leknínů. Dále se na Dobrkově v tuto chvíli realizuje
výstavba dětského hřiště, které jistě do obce přinese
trochu té dětské radosti. V příštím roce také vysadíme
náhradu kolem nového hřiště za pokácené nemocné jasany, které již začínaly být nebezpečné. Na tomto místě
prosím místní obyvatele, aby případné poškození herních prvků ihned nahlásili na městský úřad, v akutním
případě ihned volali městkou policii. Děkuji.
Rekonstrukce na II. stupni ZŠ Luže je nyní již také dokončena a konečně snad mají žáci i učitelé o trochu
více komfortu. Další připravený projekt pro rozvoj ZŠ
Luže se týká výstavby venkovní učebny na zrekonstruované přírodní zahradě ZŠ. Doufáme, že se nám podaří
využít vhodný dotační titul, a tak se bude stále pokračovat dál. Budeme se také snažit postupně opravit původní zahradní domek, který asi všichni důvěrně zná-

me jako sklad zahradního nářadí, kam jsme chodívali
při „pozemcích“, a to nejen v rámci školní výuky, ale
i povinně pracovat a zahradu udržovat o prázdninách.
V listopadu nás čeká také již tradiční podpora zeleně v našem místě, a tak budeme zase vysazovat
ovocné stromy. Tentokrát to bude v Radimi podél
cesty od Jardy Tlustého ke třešňovce a podél cesty mezi poli za Voleticemi směrem k židovskému
hřbitovu. Opět se můžete výsadby zúčastnit a přiložit ruku k dílu. V plánu je naši přírodu posílit o dalších asi 160 ovocných stromů. V tomto roce se u nás
hodně kácelo, tedy máme co dělat, abychom to co
nejvíce napravili.
Dále se pracuje na předláždění okolí kostela
sv. Bartoloměje, na kterém se farnosti letos díky dotaci z Ministerstva kultury podařilo zrestaurovat boční
vchod do kostela a vchod do sakristie. Předpokládáme, že se v příštím roce podaří zrestaurovat zbylé dva
vchody, včetně schodů u hlavního vchodu. V plánu je
také obnova dřevěného kříže u tohoto kostela. Jsem velice ráda za opravdu dobrou spolupráci mezi farností,
městem a památkovou péčí.
Dále ve zpravodaji naleznete fotografii a popis současných prací na hradě Košumberku. Rekonstrukce
jižní hradební zdi, která začala letos na jaře stála nejen
spoustu peněz, ale také spoustu času stráveného spolu
se zhotovitelem, architektem, technickým dozorem,
projektantkou, zástupci města a vedoucí památkové
péče nad mnoha nepředvídatelnými problémy a de-

taily, které bylo třeba flexibilně, ale kvalitně vyřešit
tak, aby vše dokonale navazovalo a zároveň splňovalo
nekompromisní podmínky tak vzácného památkového
objektu, jakým náš hrad je. Mohu konstatovat, že se
nakonec podařilo práce udělat mnohem více, a také
díky příznivému počasí je nyní celý rekonstruovaný
prostor nejen dobře připraven na další etapu výstavby
základové desky pro budoucí dřevostavbu se sociálním
zařízením a novým zázemím hradu, ale také zde vzniká
zcela nový prostor pod touto stavbou – nově otevřený
prostor bývalé konírny. Pokud se celý projekt postupnou realizací podaří zdárně dokončit, troufám si tvrdit,
že úroveň této památky opět výrazně vzroste.
V tomto roce nás ještě čeká, díky získaným finančním
prostředkům z rezervy Programu regenerace Ministerstva kultury, již poslední etapa výměny oken a dveří na
budově pošty.
Práce je stále dost, kam se člověk podívá, ale to je
zcela přirozené. Děkuji všem za různá upozornění
a podněty, které nám často pomáhají předcházet vážným problémům.
Přeji Vám všem krásný vstup do klidného adventu, který pro Vás bude opravdovou přípravou na
radostné vánoční svátky v kruhu Vašich blízkých
a přátel. Doufám, že letos se už konečně dočkáme
Štědrého dne na sněhu, a tak bude vánoční atmosféra
konečně perfektní.
					
		
Veronika Pešinová

Radim
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NÁBOR NA
FLORBAL
Florbal pro kluky i holky od 7 do 12 let
Hledáme zájemce, kteří by si chtěli zahrát florbal v lužské sportovní hale. Jde nám o radost ze
hry, ne o trénink. Podmínkou je vlastní florbalová hůl a obuv do haly (bílá podrážka!) Scházíme se od října vždy v pondělí od 18-19 hodin.
Rodiče hlaste svoje děti u Petra Vostřela na
tel.: 720737324 nejlépe po 16.hod.

INFO Z RADNICE

LISTOPAD 2021

DOTACE MÍSTNÍM SPOLKŮM
V ROCE 2022
V rámci projednání rozpočtu na rok 2022 byla stanovena a schválena celková částka ve výši 600.000 Kč pro
rozdělení příspěvků mezi jednotlivé žadatele.
V návaznosti na dokument Pravidla pro poskytování dotací na podporu spolkového života a volnočasových
aktivit schválený Zastupitelstvem Města Luže dne 16. 9. 2020 oznamujeme spolkům, sdružením, fyzickým
i právnickým osobám, že je možné podat žádost o finanční dotaci z rozpočtu Města Luže na rok 2022.
Žádosti je možné podávat od 1. 11. 2021 do 29. 1. 2022 na podatelně Městského úřadu v Luži v písemné
formě (osobní doručení, datová schránka, poštou nebo na e-mail: mestskyurad@luze.cz

Děkuji předem za Váš zájem.

Žádost musí obsahovat: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Luže (předepsaný formulář), doklad
o registraci organizace, stanovy, doklad o zřízení účtu, usnesení o zvolení statutárních zástupců.

ZPRÁVY Z MATRIKY

Podrobné informace naleznete na webových stránkách - www.luze.cz, případně se obracejte na paní Lenku
Hyksovou na telefonní číslo: 730 891 759 nebo na e-mail: lenka.hyksova@luze.cz

Na hradě Košumberku uzavřeli manželství

EKOLAMP

Tomáš Vít a Petra Volfová
Jakub Koutský a Iva Kratochvílová

Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší.
V kostele Panny Marie v Janovičkách
uzavřeli manželství
Milan Raba a Renáta Burešová
V kostele Panny Marie na Chlumku uzavřeli
manželství
Milan Starý a Aneta Slavíková
Vladimír Stratílek a Zdeňka Baťová
Jiří Gruss a Klára Holomková
Jiří Urban a Lucie Tesařová
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Miluší Hubenou, Luže – 57 let
Hanou Brdíčkovou, Zdislav – 71 let
Alenou Suchánkovou, Radim – 70 let
Na městském úřadě v Luži byly
přivítány děti
Jindřich Junek, Bělá
Iveta Giňová, Luže
Emílie Macháčková, Doly
Tobiáš Sejkora, Košumberk
Děkujeme paní Mgr. J. Nešporové za doprovodný program při vítání občánků a panu J. Fuxovi
za hudební doprovod. Za pásmo básniček
děkujeme dětem ze Základní školy Luže
Elišce Doskočilové, Denisce Vodičkové
a Klárce Márové.

Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už někdy přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo
žhavené žárovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii
zakázán, se mohly vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné
zdroje patřily na místo zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného zdroje se jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného odběru a měly by se
odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech. U nás ve městě se sběrný dvůr nachází
v ulici Havlíčkova (areál skládky Dolečka) a je otevřen v pondělí a ve středu od 13 do 17 hod., v sobotu pak
od 8 do 12 hod.
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších elektrozařízení
výši recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekologickou recyklaci
zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží – neměl skončit v komunálním odpadu, ale ve
sběrném dvoře.
Speciální nádoby na světelné zdroje
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány do speciálních sběrných nádob určených jen pro
jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem je křehkost světelných zdrojů, které by
se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití
hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných
ze žárovek při recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve výrobě. Díky recyklaci
je možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů.
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, od ledna 2019 také
o malá a velká elektrozařízení. V České republice provozuje síť více než 4300 veřejných i neveřejných
sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na stránkách www.ekolamp.cz.

INFO Z RADNICE

OKÉNKO Z ÚŘADU
V tomto okénku z úřadu Vám představíme vedoucí technických služeb města Vandu Křepelkovou,
která plánuje a řídí činnost pracovníků technických
služeb. Proto ji i s ostatními pracovníky můžete
potkat všude tam, kde probíhá údržba veřejných
prostranství, čištění ulic, péče o městský mobiliář či údržba veřejné zeleně. Zodpovídá za správu
a péči o dětská hřiště v Luži i v místních částech,
za provádění zahradnických prací, především však
po většinu roku za sekání trávy na městských
pozemcích, včetně čtyř hřbitovů ve správě města. Často také zařizuje drobné řemeslné práce při
opravách městského mobiliáře, opravách chodníků
a schodů, dlážděných prostranství atd. V zimě pak
zodpovídá za údržbu komunikací dle zpracovaného
plánu zimní údržby včetně pracovní pohotovosti
pro případ neodkladného odklízení napadaného
sněhu. V neposlední řadě zajišťuje pořizování,
opravy a servis techniky, kterou pracovníci využívají při své práci.
Vanda má kromě spousty pracovní energie také jednu důležitou vlastnost, miluje zvířata, a tak když
objeví v terénu opuštěné zvíře (nejčastěji kočky,
koťata, psy, ale i jiná zvířátka), ihned se jej ujme

V Luži KOVY třídíme do šedého kontejneru!

a pečuje o něj, dokud se nenajde majitel skutečný
nebo náhradní. Běžně se tedy stará i o odchycené
toulavé psy v kotci v areálu technických služeb,
a to velmi zodpovědně.

LISTOPAD 2021
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UNI3V
Dovolujeme si Vás informovat, že v sekci
Promoce byl zveřejněn záznam promočního
ceremoniálu za letní semestr 2019/20 a za akademický rok 2020/21, kdy nebylo možné uspořádat promoce klasickou prezenční formou.
Víme, že nic dokonale nenahradí atmosféru
tohoto slavnostního okamžiku prožitého „na
vlastní kůži“, ale i přesto doufáme, že video
absolventy potěší.
Seniorům, kteří budou ve studiu pokračovat,
budeme zasílat SMS o termínu konání přednášek, ty budou v úterý od 16 hod. - 26.10., 9.11.,
23.11., 7.12., 21.12..
Slavnostní předání Osvědčení o absolutoriu
studentům, kteří mají nárok na promoci proběhne v úterý 16.11.2021 ve 14 hod. na hradě
Košumberku i se studenty obce Lozice.
TIC
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VZPOMÍNKA
29. 9. by se dožila paní Jarmila Daňková 100 let
a pan Zdeněk Daněk 7. 11. 101 let.
S láskou vzpomíná rodina

INFO Z RADNICE

LISTOPAD 2021

POKLADOVKA
Vydejte se na Pokladovku se 14 sv. pomocníky. Tato hra má návštěvníky seznámit se životem a atributy světců, kteří patří do skupiny 14 svatých pomocníků (ochránců proti moru a epidemiím), jimž byla zasvěcena
Paletínská kaple a stali se inspirací pro název celého vycházkového okruhu. Zároveň má zpestřit putování a obohatit každého návštěvníka o vědomosti z přírody, historie i posílit zdraví a prožít radost z pohybu.
Více na: https://www.luze.cz/mesto-luze/naucne-stezky.

©
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a.s.
2021 aa další
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18. 9. 2021 se v Bělé na hřišti konal tenisový
zápas na počest Jiřího Kremličky.
Chceme tímto moc poděkovat za krásnou vzpomínku na našeho manžela a syna. Velký dík
patří za emotivní úvodní slovo panu Dejdarovi
a za úžasné pohoštění panu Sychrovi. Vážíme
si toho, s jakou úctou tato vzpomínka proběhla.

Oprava nádrže na Dobrkově se chýlí ke konci

Výdej zahradních kompostérů občanům

Nově vznikající místo pro setkávání ve Voleticích

Nový chodník k Voletickému rybníku

Děkujeme Mirka K. (manželka)
Míla K. (maminka)

Dne 18.11.2021 uplynulo 5 let co zemřel
František Rybišár. S láskou a úctou vzpomíná
dcera Boženka s rodinou. Kdo jste ho znali
a měli ho rádi vzpomeňte se mnou.

INFO Z RADNICE

LISTOPAD 2021
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OD 1. 1. 2022 SE POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD ZVYŠUJE
No, to se snad zbláznili!!! Určitě napadne každého z nás...

- do odpadových nádob na tuky, bioodpad, elektroodpad, oblečení, papír, plasty, sklo a kovy, které jsou
rozmístěny v obcích.

Pojďme si ale společně ujasnit, co všechno poplatek
obsahuje, z čeho se skládá, jaké služby za něj budeme
mít a co je příčinou zvýšení ceny.

S tím vším jsou samozřejmě spojeny nemalé finanční
náklady.

Poplatek, který je doposud 500 Kč na osobu a rok je
stanoven na základě Obecně závazné vyhlášky města
Luže, kterou je stanovena sazba poplatku v souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb.
Vyhláška určuje, kdo je poplatníkem, lhůty splatnosti poplatku, ohlašovací povinnosti, odpovědnost
za zaplacení poplatku, případné osvobození, úlevy
a další podmínky.
500 Kč není tedy jen cena za odvoz odpadu z popelnic, ale je to cena za kompletní obecní systém odpadového hospodářství (nákup a údržba kontejnerů, odvoz odpadu a skládkovné, úklid odpadů z veřejného
prostranství a černých skládek, administrativní práce a výkaznictví a další činnosti s tím spojené).
Se zaplacením poplatku mají občané možnost ukládat
odpad:
- do popelnic, které vyváží svozová firma
- na sběrném dvoře
- na skládce
- do podzemních (na Lipce) a polopodzemních kontejnerů (ul. Sv. Čecha)

Tyto služby v přepočtu na jednoho občana stojí
1.200 Kč ročně.

navyšování cen v celém ekonomickém sektoru zůstává otázkou, zda těchto 40 % výše zmíněné náklady
pokryje.
S ohledem na nový odpadový zákon (zák. č. 541/2020
Sb.) mají obce a města povinnost upravit své obecně
závazné vyhlášky o nakládání s odpady tak, aby tomuto zákonu vyhovovaly.

Tzn., že město přispívá na každého z nás nemalou
částkou. Cena se za posledních 20 let nenavyšovala,
byť náklady neustále stoupají a stoupat budou. Tuto
skutečnost mimo jiné avizuje meziroční, zákonem
stanovený nárůst cen za ukládání odpadů na skládky,
který má sloužit jako všeobecný nástroj k plošnému
omezení skládkování. Poplatek se bude navyšovat
až do r. 2030, neznamená to však, že od tohoto roku
bude skládkování zcela zakázáno. Ovšem ze součas-

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.9.2021
v souladu se zákonem schválilo usnesením č. 15/14
novou Obecně závaznou vyhlášku města Luže
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.

ných 800 Kč bude výše poplatku činit 1 850 Kč za 1
t uloženého odpadu.

5. a další člen rodiny za odpad neplatí).

Do hry vstupuje i další faktor. Jelikož město Luže
spadá do kategorie měst, na jejichž území se nachází
skládka (Luže-Dolečka), je jeho zákonnou povinností odvádět poměrnou část příjmů za uložení odpadu
na skládku Státnímu fondu životního prostředí. Tato
částka se bude meziročně také navyšovat, a to až do
té míry, že 60 % příjmů od občanů za uložení odpadu
na skládku připadne tomuto fondu. Bylo by však mylné myslet si, že zbylých 40 % bude čistý zisk města.
Nikoliv. Tato částka slouží pro potřeby rekultivace
a zajištění dalšího provozu skládky. Při současném

Od 1.1.2022 se poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství zvyšuje na 700 Kč
na jednoho občana (byla zrušena výjimka, že

Za likvidaci odpadů je ze zákona zodpovědná
nejen obec, ale každý občan, a tak nebuďme
lhostejní ani k černým skládkám, neboť to
navyšuje náklady nám všem.
V přepočtu nás tedy likvidace odpadů na jednoho
občana v roce 2022 bude stát pouze 1,92 Kč denně.
Není to tak mnoho, když si uvědomíme, jaké
služby máme k dispozici.

VÝSLEDKY VOLEB
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LUŽE VÁM
POMŮŽE S PÉČÍ O SVÉ NEJBLIŽŠÍ
Co vše našim spoluobčanům nabízí
Pečovatelská služba města Luže je poskytována
občanům na území města Luže a spádových obcí
(Zdislav, Košumberk, Domanice, Voletice, Srbce,
Doly, Brdo, Rabouň, Radim, Bělá, Dobrkov) a obcí
Hroubovice a Střemošice - část Bílý Kůň.
Pečovatelská služba poskytuje služby/pomoc nejen
uživatelům v Domě s pečovatelskou službou, ale
i uživatelům v domácnostech a tím jim napomáhá
co nejdéle setrvat v přirozeném a známém prostředí a rodině ulehčí v péči o své nejbližší. Poskytované služby našich pečovatelek jsou bezpečné
a odborné.

žadatelem a poskytovatelem. Žádost je možné
vyzvednout u pečovatelek v Domě s pečovatelskou
službou na adrese na Výsluní čp. 9, Luže nebo na
městském úřadě v Luži v kanceláři hospodářskosprávního odboru (v přízemí druhé dveře vlevo).
Součástí žádosti je nabídka úkonů poskytovatele
a úhrady za úkony.
Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny
od 7.00 – 15.30 hodin, dle předchozí domluvy
až do 20.30 hodin a o víkendech.

Hrad košumberk
Jižní hradba na hradě Košumberku je již zrekonstruovaná, včetně vodovodní a kanalizační
přípojky. Nyní se pracuje na rekonstrukci ostatních nosných hradebních zdí bývalé konírny,
včetně kompletního vyspárování zbytků původních zdí. Zároveň se vyzdívá nový průchod
z dolního nádvoří a již se projektuje zakrytí celé
původní místnosti tak, abychom v příštím roce
mohli pokračovat již se samotnou výstavbou
dřevostavby s novou pokladnou a hlavně konečně se záchody, včetně bezbariérových.
To jsou naše hradní vize do dalších dvou let.

Vedoucí přímé péče - Monika Pidimová
- Tel: 730 871 336

co nejvyšší kvalitu a důstojnost života uživatelů,
kteří v důsledku vyššího věku nebo zdravotního
postižení či omezení o tyto služby požádají.

Pracovník v sociálních službách - Vladimíra
Kolářová - Tel: 730 871 337

O služby mohou požádat:

Pedikérka - Lenka Šimková - Tel: 730 871 333

- osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku

PEDIKÚRA

- osoby s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, které jsou odkázány na pomoc
druhých, při péči o sebe a svou domácnost.

Město Luže nabízí služby pedikúry jak v Domě s pečovatelskou službou, tak i v domácnostech klientů.

Pečovatelská služba se poskytuje na základě
smlouvy o poskytování služby uzavřené mezi

REKONSTRUKCE

Další informace naleznete na: www.luze.cz v sekci
Péče a služby nebo na tel. číslech:

Hlavním záměrem pečovatelské služby je zachovat

- rodiny, kterým se narodily současně 3 a více dětí,
a to do 4 let jejich věku.

LISTOPAD 2021

Pokud přemýšlíte nad vánočním dárkem, nabízíme
Vám zakoupení dárkového poukazu na pedikúru.
Lze ho zakoupit u p. Lenky Šimkové v Domě s pečovatelskou službou v hodnotě 300 Kč, 500 Kč
a 1.000 Kč.

Nový vstup do bývalé konírny na hradě Košumberk

Kaple sv. Rodiny

Nové dveře na Kapli sv. Rodiny na Dobrkově

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení
z 60. schůze Rady města Luže konané dne
29. 09. 2021 v 09:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže

LISTOPAD 2021
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Luže, za 250 Kč/m2.

Ministerstva kultury příjemci IFASO, s.r.o. Chrudim na

14/60 Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č.

akci „Dům č.p. 10 – obnova vnějšího pláště – oprava

1602/2, o výměře cca 45 m2, ostatní komunikace –

fasády včetně štukové a další související práce“ ve výši

ostatní plocha, v k. ú. Doly, za 50 Kč/m2.

480 000 Kč, dle přílohy.

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

15/60 Rozhodnutí o výběru dodavatele M-SILNICE a.s.,

11/14 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

M. Zlesák, Omluveni: V. Volejník

OZ STŘED, Chrudim, IČ: 42196868 na veřejnou zakáz-

počtu města v roce 2021 příjemci IFASO, s.r.o. Chrudim

ku s názvem: „Luže – oprava komunikace Andělská ces-

na úhradu nákladů spojených s akcí obnovy kulturní pa-

Rada města schvaluje:

ta“, dle přílohy.

mátky „Dům č.p. 10 – obnova vnějšího pláště – oprava

01/60 Přerušení provozu Mateřské školy Luže, okres

16/60 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební

fasády včetně štukové a další související práce“ ve výši

Chrudim, v době vánočních prázdnin od 23.12.2021 do

a pece, spol. s.r.o. na komplexní zhotovení díla „Oprava

110 000,- Kč, dle přílohy.

2.1.2022, dle přílohy.

a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“, dle

12/14 Zakoupení části pozemkové parcely p. č. 420/14,

02/60 V souladu s platnou legislativou mimořádnou

přílohy.

nově jako p. č. 420/18, o výměře 67 m2, vedené jako

odměnu řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim za rok 2021,

zahrada v k. ú. Radim, za 30 Kč/m2, dle přílohy.

vyplacenou ze státního rozpočtu, dle přílohy.

Rada města jmenuje:

13/14 Darovací smlouvu se Správou a údržbou silnic

03/60 Objednávku na dodávku a montáž kamerového

17/60 Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek

Pardubického kraje na pozemky pozemkové parcelní

systému u zhotovitele Ladislava Peterky, Domanice, dle

veřejné zakázky na stavební akci: „Hospodaření s deš-

č. 994/6, o výměře 19 m2, ostatní plocha – silnice, p.

přílohy.

ťovou vodou v areálu fotbalového hřiště – Město Luže“,

č. 996/2, o výměře 9 m2, ostatní plocha – silnice a p.

04/60 Objednávku na výrobu a montáž nábytku do

dle přílohy.

č. 1000/11, o výměře 20 m2, ostatní plocha – silnice,

kanceláře matriky Městského úřadu Luže u zhotovitele

v k. ú. Luže, které jsou ve vlastnictví města Luže, dle

TRUHLÁŘSTVÍ Slavomír Peterka, Luže, dle přílohy.

Rada města neschvaluje:

přílohy.

05/60 Podání žádosti o dotaci na projekt „Výsadba stro-

18/60 Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č.

14/14 Obecně závaznou vyhlášku města Luže č. 2/2021,

mů v místní části Radim“ v rámci Národního programu

243/11, o výměře cca 278 m2, ostatní plocha – ostatní

o stanovení obecního systému odpadového hospodář-

Životní prostředí, výzvy č. 4/2021.

komunikace, v k. ú. Zdislav.

ství, dle přílohy.

06/60 Objednávku dle cenové nabídky na opravu koupelny v bytovém domě č. p. 124 v ulici Jeronýmova,
obec Luže – od firmy DODO, voda-topení-plyn, IČO:
44401531, dle přílohy.
07/60 Smlouvu o dílo se zhotovitelem Outdoor Naplno,
spol. s r.o. na dodávku a instalaci nízkého lanového par-

Výpis usnesení
z 14. zasedání Zastupitelstva města Luže
konaného dne 15. září 2021 od 18:00 hodin v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32,
538 54 Luže

15/14 Obecně závaznou vyhlášku města Luže č. 3/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dle přílohy.
16/14 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku – pozemkové parcele p. č. 507/5,
o výměře 41 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. Luže

ku na místním vycházkovém okruhu Přírodou se 14 sv.

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník, M. Sýs,

– s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetko-

pomocníky v Luži, který je součástí komplexu naučné

J. Kopecký, A. Košvanec, P. Kerhart, M. Zlesák, P. Re-

vých, dle přílohy.

stezky Krajem Slavatů, dle přílohy.

meš, M. Hrnčál, S. Peterka

17/14 Kupní smlouvu se společností Vodovody a kanali-

08/60 Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene

Omluveni: I. Grimlová, J. Stoklasa, T. Soukup,

zace Chrudim, a. s. na vodovodní řad a kanalizační stoku

– služebnosti č. IV-12-2021008/VB/01, Luže, Radim

P. Holomek

(název stavby „Vodovod a kanalizace v ulici Svatoplu-

p.p.č.85/1,144/1-knn“ s ČEZ Distribuce, a. s., na po-

ka Čecha“) na pozemcích parc. č. 543/32, 1030, 1032/4

zemcích p. č. st. 74/1 a 805/1, k. ú. Radim, dle přílohy.

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:

v k. ú. Luže, dle přílohy. Kupní cena činí 2 326 943,74

09/60 Dodatek č. 2 ke Smlouvě na zajištění svozu směs-

01/14 Program 14. zasedání Zastupitelstva města Luže

Kč s DPH.

ného komunálního odpadu s TS Hlinsko, s. r. o., dle

02/14 Ověřovatelé: Michal Zlesák, Milan Hrnčál

18/14 Smlouvu o vkladu do společnosti Vodovody a ka-

přílohy.

03/14 Návrhovou komisi: MUDr. Václav Volejník, CSc.,

nalizace Chrudim, a. s., dle přílohy.

10/60 Prodej masážního lehátka ve vlastnictví města

Ing. arch. Slavomír Peterka

Výše vkladu činí 1 731 000 Kč.

Luže paní Yvoně Fialové Jeníkové za cenu 2 000 Kč,

04/14 Čerpání rozpočtu města za období I. - VIII. /2021,

19/14 Zakoupení pozemkové parcely p. č. 1150, o vý-

dle přílohy.

dle přílohy.

měře 4230 m2, orná půda a pozemkové parcely p. č.

Rada města doporučuje ZM revokovat:

05/14 Změnu závazných ukazatelů č. 1 rozpočtu Základ-

1157/22, o výměře 84 m2, orná půda, obě v k. ú. Luže,

11/60 Usnesení č. 15/03 ze dne 22. 5. 2019 ve znění „Za-

ní školy Luže, okres Chrudim pro rok 2021.

za celkovou částku 1 600 000 Kč cenu, dle přílohy.

stupitelstvo města Luže schvaluje směnu pozemkových

06/14 Rozpočtové opatření č. 3/2021/ZM, dle přílohy.

20/14 Smlouvu o advokátní úschově s Mgr. Marií Láto-

parcel č. 243/13 a 91/18 v k. ú. Zdislav o celkové vý-

07/14 Poskytnutí ručitelského závazku města Luže spo-

vou, Pařížská 21, 110 00 Praha 1 – Josefov, ev. č.: ČAK

měře 360 m2 z majetku města Luže do vlastnictví T. S.,

lečnosti Lesy Luže s.r.o. IČO 27468771 za kontokorent-

08872, dle přílohy.

dále směnu p. p. č. 81/3 v k. ú. Zdislav o celkové výměře

ní úvěr (KTK) do výše 500. 000 Kč od společnosti Česká

21/14 Vstup města Luže do spolku NAŠE ODPADKY,

343 m z majetku T. S. do vlastnictví města Luže.“

spořitelna a.s. (IČ 45244782) a pověřuje starostku města

z. s., dle přílohy.

podpisem smlouvy o ručitelském závazku, dle přílohy.

22/14 Vzor smlouvy o výpůjčce a darování zahradních

Rada města schvaluje:

08/14 Alokaci do aktuální výzvy grantového programu

kompostérů, dle přílohy.

12/60 Záměr směny části pozemkové parcely p. č.

na podporu spolkového života a volnočasových aktivit

243/11, nově jako p. č. 243/15 o výměře cca 285 m2,

ve výši 600 000 Kč pro rok 2022, dle přílohy.

Zastupitelstvo města Luže pověřuje:

ostatní plocha – ostatní komunikace a pozemkové par-

09/14 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na

23/14 Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA po-

cely p. č. 91/18, o výměře 75 m2, ostatní plocha – jiná

obnovu nemovité kulturní památky z účelové dotace

depisováním smluv o výpůjčce a darování zahradních

plocha, obě v k. ú. Zdislav, ve vlastnictví města Luže

Ministerstva kultury příjemci Římskokatolická farnost

kompostérů, dle schváleného vzoru smlouvy o výpůjčce

za část pozemkové parcely p. č. 81/1, nově jako 81/6,

Luže na akci „Kostel sv. Bartoloměje – restaurování již-

a darování zahradních kompostérů.

o výměře cca 327 m2, travní porost, v k. ú. Zdislav, ve

ního a východního vstupu do kostela“ ve výši 265 000

vlastnictví pana T. S.

Kč, dle přílohy.

13/60 Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č.

10/14 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na

316/9, o výměře cca 45 m2, trvalý travní porost, v k. ú.

obnovu nemovité kulturní památky z účelové dotace
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
Jak ten čas letí. Máte v ruce listopadové číslo Zpravodaje, a my se s Vámi chceme opět podělit o to, co
zajímavého jsme ve škole prožili.
V uplynulém období jsme se zaměřili na upevňování
a procvičování učiva z minulého roku, a to nejen přímo
ve výuce, ale i během odpoledního doučování, které je
určeno pro ty žáky, kteří to nejvíce potřebovali. Vedle
pilné práce v hodinách jsme si našli čas i na následující
zpestřující aktivity.
Ve 4. A jsme před zářijovým státním svátkem přivítali paní J. Jiráskovou s aktuálním interaktivním programem o svatém Václavovi a Ludmile (letos jsme si
připomněli 1 100 let od její smrti). Kdo byl sv. Václav,
jaké vlastnosti měl, v jaké době žil, co důležitého jako
panovník musel řešit? Čím byl významný, že den jeho
smrti je státním svátkem? Jaká byla jeho babička Ludmila? Nejen na tyto otázky nám paní Jirásková odpověděla. Co se nám na programu moc líbilo, bylo i to, že
jsme si uvědomili, že i my máme svoje babičky a dědečky, kteří nám pomáhají a vychovávají – stejně jako
Ludmila Václava. Za mnohé jim vděčíme a mnohé bychom bez nich třeba ani neuměli (plést, vařit, pracovat
na zahrádce, péct,…). Babičky a dědečkové, jsme rádi,
že Vás máme!
Celý první stupeň (včetně přípravky) navštívil naši
lužskou dominantu – Chlumek. Vystoupali jsme po
63 schodech, abychom si vyslechli zajímavé povídání
o historii tohoto kostela od pana kostelníka Fr. Jiráska. Žáci se v závěru mohli zeptat na to, co je ohledně
kostela zajímá. A protože chůze do schodů je zdravá,
pokračovali jsme vzhůru na kůr k varhanům. Zde nás
čekal pan varhaník P. Jirásko. Opět si pro nás připravil
poutavé povídání o tomto skvostném královském hudebním nástroji, co vše a jak se na něm dá zahrát. Už
víme, co jsou třeba rejstříky, kde jsou v naší republice
největší varhany a kde ve světě. Po ukázkách různých
písniček a skladeb – jejichž názvy jsme hádali, jsme si
mohli zahrát na varhany či fouknout do píšťalky/píšťaly z varhan. Děkujeme za tuto příležitost prohlédnout si
památku, na kterou můžeme být právem hrdi.

Pohybu není nikdy dost, a tak jsme využili pěkného počasí a „vyhnali“ žáky ven na školní hřiště a na sportovní
areál města Luže. Žáci jednotlivých tříd si prošli těmito disciplínami: hod kriketovým míčem, skok z místa,
skok s rozběhem, běh 50 m a vytrvalostní běh (délka
podle věku). V každé třídě pak byli vyhodnoceni 3 nejlepší sportovkyně a 3 nejlepší sportovci, odměněni byli
sladkou medailí. Děkujeme panu učiteli J. Hoffmanovi
za hlavní organizaci tohoto sportovního dopoledne.
Dále jen stručný přehled. Prvňáčci se se svými paními učitelkami vydali do lesa, aby plnili úkoly projektu
s názvem Les ve škole. Jak správně třídit odpad, děláme to správně – na to nás správně navedli instruktoři
s programem s vtipným názvem Tonda Obal. Že máme
v Luži židovskou synagogu, kde ji máme a jak to
uvnitř vypadá? To už zcela bez problému vědí třeťáci.
A co nás v blízké době čeká? Žáci třetího a čtvrtého
ročníku se můžou těšit na sérii lekcí plaveckého výcviku ve Vysokém Mýtě. Poprvé vyrážíme v pátek
19. listopadu. Čtvrťáci se mohou těšit na výchovně
preventivní program Centra primární prevence Semi-

naris. A třešničkou na dortu bude jistě muzikálové divadelní představení známé pohádky ve VČD s názvem
Obušku, z pytle ven!
Na druhém stupni se 25. října chystáme shlédnout film
Zátopek, na který bude navazovat beseda a projektové
úkoly o tomto fenomenálním běžci a sportu vůbec.
Dalším projektovým dnem zaměřeným na zeměpis
nás pak bude provázet cestovatel a fotograf pan Tomáš
Kubeš, který žáky II. stupně zavede do známých i neznámých končin naší planety.
Na druhém stupni se již chýlí ke konci plánovaná rekonstrukce a my věříme, že již v listopadu při výuce
budeme moci používat všechny školní prostory a specializované učebny.
16. a 18. listopadu se na Vás osobně těšíme při
setkání v rámci rodičovských schůzek. V úterý
16. 11. na I. stupni a ve čtvrtek 18. 11. na II. stupni. Vždy od 15:30 do 17:30. Děkujeme za Vaší
návštěvu, Váš zájem o výuku dětí a dění ve škole.

ZŠ A MŠ
Ve spolupráci se školní družinou se nám na konci září
povedlo slavnostně otevřít nově zrekonstruovanou
školní přírodní zahradu z účasti učitelů, žáků, rodičů,
zástupců města a zájemců z řad veřejnosti. Všichni si
vyslechli zajímavé informace o instalovaných výukových prvcích od zhotovitele pana Vintery z Denivkové
zahrady v Mravíně. Dále pak o chovu školních včel
od pana učitele Jochce. Děti si s včelkou zalétaly po
školní zahradě a plnily různé úkoly připravené školní
družinou. Na závěr pak následovala společné opékání špekáčků a příjemné posezení. Děkujeme všem
za pomoc při přípravě akce a všem účastníkům za
návštěvu. Ve spolupráci s městem již také plánujeme
opravu stávajícího zahradního domku a přemýšlíme
nad novou venkovní učebnou. Věříme, že všechny
tyto naše kroky povedou k větší pestrosti školní výuky
a volnočasových aktivit.
Mgr. Lenka Psotová a Mgr. Vít Hospodka

Kariérové poradenství
Žáci 9. ročníku se 16. září zúčastnili workshopu zaměřeného na volbu povolání v Pardubicích.
Čtyřhodinový program s názvem „Moje JÁchta
na moři kariéry“ se snažil především žáky přimět
přemýšlet o sobě jako o budoucím studentovi či
zaměstnanci. V průběhu několika částí programu
se žáci zamýšleli nad sebou, nad svou osobností,
nad svými zálibami, přednostmi, a hlavně nad tím,
jakým způsobem si mají vybírat budoucí střední
školu či svoje povolání. Také se měli zamýšlet nad
svými silnými stránkami. Co mohou společnosti
nabídnout, v čem jsou dobří a v čem by mohli být
jednou úspěšní.
Pro žáky 8. a 9. ročníku nabízí kariérové oddělení
CCV individuální konzultace k tématu volby povolání či výběru SŠ. Kontakt pro případné zájemce:
https://www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi
Naše škola nabízí v letošním roce žákům 9. ročníku v rámci hodin občanské výchovy setkání se
zástupci středních škol. Během hodiny tak mají
žáci možnost poslechnout si, co daná škola nabízí,
jaké jsou možnosti, až jednotlivé obory dostudují,
co budou umět, kolik by si mohli v daném oboru
vydělat apod. Také je dost prostoru na dotazy žáků.
Doufáme, že se nám během podzimu podaří do
školy pozvat všechny zástupce SŠ, které si děti vybraly a že budou mít naši žáci lepší přehled o tom,
jaké jsou aktuální možnosti výběru SŠ.
Zveme také vycházející žáky a jejich rodiče na
schůzku k přijímacímu řízení, která se uskuteční na
II. stupni v úterý 2. listopadu 2021 od 15:00.
Mgr. Jitka Chourová – výchovná poradkyně
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
Na začátku září ukápla novým kamarádům nějaká
ta slzička, ale jen co zjistili, že je ve školce prima
a zažíváme tu stále nová a nová dobrodružství, v tu
ránu slzičky vystřídaly úsměvy a těšení se na další
dny mezi kamarády.
Podzim k nám do mateřské školy přináší řadu
nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí.
S dětmi jsme se vydaly poznávat krásy podzimu do
Hamzovy léčebny, kde si pro nás paní Zavřelová
se skřítkem Kaštánkem připravila poznávání podzimních plodů, stromů a jejích listů. Vytvořili jsme
koláž z listí a draky z přírodnin.

V mateřské škole poznáváme podzim všemi smysly. Při procházkách a výletech do lesa pozorujeme
měnící se přírodu, překonáváme přírodní překážky,
nasloucháme zpěvu ptáků a šumění větru. Vyzkoušeli jsme si i jak podzim chutná. Děti připravily
ochutnávku ovoce a zeleniny.
Po dlouhé době k nám do mateřské školy zavítalo
divadélko Víly Srdíčkové s pohádkou Kouzelná
hruška. Dětem se pohádka velice líbila a užily si
spoustu zábavy, smíchu a zpěvu. Už se těšíme na
další dobrodružství, která na nás čekají.
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AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Co se povedlo v rámci činnosti MAS v Pardubickém kraji
Významnou událostí minulého měsíce se stalo pracovní jednání zástupců místních akčních skupin
Pardubického kraje (dále jen MAS), členů Rady
Pardubického kraje a dalších krajských organizací. Proběhlo 1. 10. 2021 na Městském úřadě v Sezemicích a pozornost přítomní věnovali společnému zhodnocení dosavadní vzájemné spolupráce
a otevírání další spolupráce při rozvoji regionu
jak cestou efektivního využití dotačních příležitostí evropských fondů, tak např. participací na
aktivitách krajských organizací.
Na setkání zazněla nejen informace o podpoře území prostřednictvím MAS v programovém
období 2014–2020, která dle slov předsedkyně
krajského sdružení MAS Ing. M. Kovářové ve
čtyřech operačních programech do území Pardubického kraje přinesla více než 980 milionů korun a týkala se oblastí podpory sociálních služeb
a sociálního začleňování, infrastruktury pro vzdělávání, dopravy, podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, občanské vybavenosti
i životního prostředí. Navázal Ing. Pavel Šotola,
radní odpovědný za sociální péči a neziskový
sektor. Ten ocenil především úspěšnou spolupráci
v oblasti sociálních služeb: „Při zahájení tohoto
programového období jsme měli velký apel, aby
s námi byly jednotlivé projekty dopředu konzultovány. Toto perfektně klaplo, v rámci MAS byla
podpořena v komunikaci s námi řada služeb a to,
co se díky této spolupráci narodilo, je udržitelné.
Za to velký dík!“ Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální
rozvoj, evropské fondy a inovace konstatoval:
„Šíři problematiky a záběru MAS oceňuji“, současně však upozornil, že to znamená „vyšší náročnost na vzájemnou komunikaci a potřebnou
koordinaci v oblasti koncepční práce i v operativě
v území.“ Diskutovalo se také o energetice a Modernizačním fondu, zazněla možnost odborných
konzultací s pracovníky Pardubického kraje (Ing.
Milan Vich, energetický manažer). Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního
rozvoje, přítomným představil aktuální výstupy
strategického plánování Pardubického kraje: „Je
snahou Pardubického kraje identifikovat specifické územní rozdíly (potřeby) v rámci Pardubického
kraje a do těchto směřovat koncentrovanější podporu, a to v souladu se Strategií rozvoje Pardubického kraje, která byla aktualizována v září tohoto
roku.“ V souladu s těmito principy by měly být
vyhlášeny dotační programy Pardubického kraje

na přelomu října a listopadu tohoto roku. Radní
Pardubického kraje zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství, Miroslav Krčil,
DiS., upřesnil plánovanou podporu projektů MAS
z Programu obnovy venkova: „Místní akční skupiny mohou aktuálně do konce roku žádat o dotační
podporu až 200 000 korun (70% dotace) na projekty rozvoje regionu MAS a projekty na propagaci a podporu prodeje regionálních výrobků.“
Plánovaná (např. protipovodňová a další) opatření
v území jednotlivých MAS vysvětlil zástupce Regionální strategie adaptačních opatření -ReSAOa nastínil možnosti zapojení MAS při implementaci opatření v území - u nás jsme aktivně zapojeni a na konci září k tomu proběhl kulatý stůl.

V závěru jednání vystoupila také Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK a představila způsoby spolupráce P-PINK a místních
akčních skupin při podpoře začínajících podnikatelů v území Pardubického kraje: „Pilotní projekt
Akademie začínajícího podnikání (AZP), který
byl odzkoušen na Univerzitě Pardubice, v říjnu
startuje v Moravské Třebové.“ Do budoucna by
v případě zájmu mohl být tento projekt dostupný
ve všech částech kraje.“
Na území Pardubického kraje působí 16 místních
akčních skupin, z toho 13 zde má své sídlo, 3 zasahují do území pouze okrajově. V rámci zapojení
do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
řeší různé problémy a potřeby rozvoje území.
Svou činností pokrývají 97 % území Pardubického kraje.
Sledujte naše aktivity na webech
www.masskch.cz a www.map2030.cz a také
facebooku www.facebook.com/masskch.

POZOR NA LÁKAVÉ NABÍDKY
PODOMNÍCH PRODEJCŮ
Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů,
kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také
moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od
lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme
o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet
podomních prodejců nabízejících právě výhodné
smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými
praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor,
lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“
zboží, které na první pohled vypadá jako originál,
ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.

- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového
nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech,
kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se
domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil
vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte
o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete,
kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas
na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná
o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence
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AKCE Z
Cílem „Akce Z“ byla podpora a pomoc Zdendovi Kamenickému a jeho manželce Stáně, kteří v posledních
třech letech dostali od života mnoho těžkých ran. Zdenda pochází z Luže a jeho příběh se probíral mezi jeho kolegy v práci, mezi přáteli, mezi zaměstnanci Hamzovy
léčebny, až se dostal k nám, členům spolku Rozběháme
Luži a bylo rozhodnuto. Další akce je pro Zdendu!
Akce Z odstartovala úspěšným červnovým dogtrekem
v Hroubovicích. Od června měli také lidé možnost finančně podpořit Zdendu platbou na transparentní účet
a v podstatě též od června jsme začali připravovat velké
finále, které mělo být dnem věnovaným Zdendovi, a to
nejen ve smyslu finanční podpory, ale i strukturou programu, jenž měl Zdendu pobavit a zlepšit mu náladu.

z modelek byla Klára Vavrušková, Česko – Slovenská
Miss 2019, což muselo potěšit oko i toho nejnáročnějšího diváka. Následovalo předání dárku, obrazu s andělem, který převzala z rukou Kláry Vavruškové Zdendova manželka Stáňa.

dle byla zase k vidění tradiční kožedělná práce. Do Luže
se také vrátil spolek Avalone, zabývající se prevencí popáleninových úrazů dětí. Hladem, ani žízní také nikdo
nepadl, o což se postaral jak stánek spolku Rozběháme
Luži, tak i náš partner, oblíbený Big Papa Grill Bar.

Jestliže byla módní přehlídka neznámem, následující
dění bylo vyloženě krokem do tmy, který neměl jistý
průběh ani výsledek. Byla tu charitativní aukce obrazu.
Naše obavy z vlažného přijetí aukce byly během chvilky rozptýleny a my, i všichni přítomní, jsme se stali

Blížíme se ke konci článku, ale ještě nepadlo to nejdůležitější. Dostaneme se k tomu pomocí, tak symbolického,
refrénu písně skupiny The Krabice, která celý program
uzavřela. Zpívá se v něm: „Teď už jen vzpomínám
a čekám, kdy se vrátěj zpátky, chvíle co utekly jak flám.

svědky dechberoucího souboje, jehož výsledkem byla
neuvěřitelná částka 80 000 Kč!!! Vítězem dražby se stal
lužský občan, pan Ladislav Jiráček. Když jsme se ho
zeptali, jestli chce k aukci něco říct, odpověděl krátce
a jasně: „Chtěl jsem pomoct Zdendovi“. Velký dík a obrovský respekt, pane Jiráčku!

Když jsem jak malej kluk, já, hledal cestu do pohádky,
kouzelný vrátka otvírám“. Že nerozumíte? Tady je vysvětlení. Ano, našli jsme cestu do pohádky a podařilo
se nám otevřít kouzelná vrátka do lidských srdcí. Díky
tomu poputuje Zdendovi nádherná částka 370 116 Kč!!!
Symbolika refrénu pokračuje v tom, že nám v tuto chvíli
zůstávají jenom vzpomínky, ovšem ty jsou tak silné, že
v nás zůstanou na věky.

Velké finále se odehrálo v sobotu 2. 10. 2021 na hradě Košumberku, ale bohužel bez Zdendy. Jako by těch
problémů a ran nebylo málo, tak zrovna v den velkého
finále musel Zdenda podstoupit další operační zákrok.
O to větší jsme cítili motivaci, vytvořit na hradě mimořádnou atmosféru a energii, kterou bychom Zdendu aspoň na dálku povzbudili.
A jak se nám to podařilo? Posuďte sami. Bohatý program odstartovalo co jiného, než běhy. Běžci se mohli
vydat na pohodovou, nezávodní trať, nebo závodní trasu
o délce 8,3 km, na které zvítězil v kategorii mužů Tomáš Mocek z Pardubic a ženám kralovala Jana Klinecká
z Hlinska. Obě trasy tentokrát nabídly více adrenalinu,
než bychom si přáli, ale většina účastníků to přijala
s úsměvem. Součástí pohybových aktivit byla i dětská
trasa s úkoly a pohádkovými postavami. Každé dítko
si kromě zážitků odneslo malou drobnost a třeba i nějakou malůvku na obličeji. Dalším bodem programu byla
oblíbená tombola, přinášející napětí, a hlavně více než
devadesátku hodnotných cen.
Po těchto osvědčených záležitostech přišlo na řadu něco
neznámého – módní přehlídka. Postupně se zaplňující
nádvoří hradu Košumberk věstilo skvělý zážitek a ten
opravdu přišel. Módní salón Zdeňky Zachariášové nám
připravil krásné představení, při kterém se předvedly
krásné dámy v krásných šatech, mimochodem jednou

Byly to silné a emotivní chvíle, volající po rozptýlení
a uvolnění. O to se postaraly kapely Banány a tak…
a The Krabice, jejichž parádní bigbít prořízl košumberský vzduch.
Po celý den bylo možné nejen ochutnávat kvalitní rumy
z celého světa, ale ještě se o nich něco dozvědět, a to
díky degustačnímu týmu Ron de Garden. Měli jsme
možnost prohlédnout si práci 3D tiskárny, o kousek ve-

Na závěr mi dovolte poděkovat všem podporovatelům
a přispěvatelům, bohužel nejde všechny vyjmenovat.
Úplně závěrečný dík patří přátelům ze spolku Rozběháme Luži, majících za sebou týdny a měsíce příprav
a práce. Je na Vás, abyste posoudili, jestli ta práce měla
smysl. My jsme přesvědčeni, že ano.
Za spolek Rozběháme Luži – Pavel Karal
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KAM ZA KULTUROU

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Areál bývalého autoservisu Novák
pátek
sobota

10. 12. 2021 7:30 – 16:30
11. 12. 7:30 – 11:30
(prodej možný i po tomto termínu, ale po telefonické domluvě)

Sortiment:
smrk ztepilý, smrk pichlavý,
borovice lesní, borovice černá
prodejce: Lesy Luže, s.r.o.
tel.: 724 141 331

LISTOPAD 2021

Sázení
v Radimi
Přijďte si zasadit svůj
strom do Radimi podél
cesty od Jardy Tlustého
do třešňovky ve středu
17.11.2021 od 10:00
Pamětní ceduli lze objednat mailem:
lepsiradim@email.cz (do půlky října)
Dobrovolný příspěvek na účet:
1141632399/0800 , V S : 3745
nebo na pokladně MěÚ
(doporučená cena 400-500 Kč)

15

16

WWW.LUZE.CZ

LISTOPAD 2021

DEN MYSLIVOSTI
NA HRADĚ KOŠUMBERK
V sobotu 25. září na hradě Košumberk zářilo nejen podzimní sluníčko, ale i modravé plamínky plynových hořáků. Byla to další z celé řady aktivit města Luže
a myslivců z MS Hubert Luže. Šlo o uvaření nejlépe chutnajícího kančího guláše
v soutěži, kterou pořádáme v rámci Dne myslivosti. Místní znalci drželi půst již
od pátku jenom proto, aby mohli znalecky ohodnotit kuchařská umění devíti soutěžících týmů.
A bylo co hodnotit. Nejvíce hlasů od veřejnosti získal guláš hasičů ze Štěpánova p.
Matouše a p. Mence, na druhém místě se umístnily paní Manilová a paní Koppová
a třetí místo patřilo Hasičům Luže – bratrům Koudelkovým. Všichni soutěžící byli
odměněni hodnotnými cenami. Soutěž moučníků vyhrála paní Svobodová z Luže.
Odpoledne zpestřili trubači ze ZUŠ Jana Nepomuka Filcíka, Chrast. Nechyběla
poutavá ukázka výcviku loveckých dravců pod vedením pana Budery. Celý den
měli účastníci akce možnost ověřit si své střelecké dovednosti ve střelbě ze vzduchovky, luků a kuší. Taneční zábava s country kapelou Bolaso zakončila zdařilý
Myslivecký den až v pozdních večerních hodinách.
Roman Kostelecký, MS Hubert Luže
TIC

ZPRÁVY Z BĚLÉ
V sobotu 18. září se konal poslední tenisový turnaj letošní sezony, 2. ročník „Poslední
smeče za Jiřího Kremličku“. Turnaj jsem opět připravil formou Davis Cupu. Dvanáct
tenistů bylo rozlosováno do čtyř družstev po třech - Česko, Austrálie, Francie a USA.
Turnaj byl zahájen slavnostním nástupem. Krátkou řeč pronesl nestor Vlasta Dejdar.
Poté zástupci tenistů předali květiny manželce Jirky, Mirce Kremličkové a mamince
Miladě Kremličkové. Následovala minuta ticha a poté tradiční přípitek hruškovicí. Každý zápas mezi týmy se skládal z jednoho singlu a tří čtyřher, vše se hrálo
na jeden set.
Jednotlivé týmy hráli v sestavách:
ČESKO: Černý Martin (Vrbatův Kostelec), Kratochvíl Jiří (Skuteč),
Jan Sychra (Bělá)
FRANCIE: Čáp Rostislav (Pardubice), Kapitola Milan (Bělá), Horník Lukáš (Luže)
USA: Herynek Jiří st. (Bělá), Moučka Jakub (Brno), Zajiček Filip (Skuteč)
AUSTRÁLIE: Hoffman Jiří (Bělá), Tůma Josef (Luže), Tůma Jan (Brno)
Podrobné výsledky z jednotlivých zápasů najdete na fb stránkách Obce Bělá, kde
jsou i fotografie z turnaje.
Výsledky týmových zápasů:
Austrálie - Česko      
3 : 1   
USA - Francie        
    3 : 1   
Česko - USA           
   2 : 2    
Austrálie - Francie                  4 : 0    
Česko - Francie                       2 : 2    
Austrálie - USA                       3 : 1      

21 : 8    
25 : 17
17 : 20        
25 : 6        	
13 : 14        
24 : 12      

12 : 4
12 : 3
8:8
16 : 0
8:8
13 : 3

Konečná tabulka:
Austrálie
USA		
Česko		
Francie		

3   0   0       
1   1   1       
0   2   1      
0   1   2      

41 bodů      70 : 26
23 bodů      57 : 58
20 bodů       38 : 55
11 bodů       37 : 63

Všichni účastníci turnaje převzali z rukou dam Kremličkových láhev šampusu
a účastnickou cenu v podobě srdce, tentokrát v barvě modré. Po skončení turnaje se
posedělo a zavzpomínalo.
Letošní sezona skončila a začíná se připravovat sezona nová. Rozpis jednotlivých
turnajů, které se uskuteční v našem sportovním areálu již naleznete na fb stránkách.
Děkuji všem sportovcům za účast na jednotlivých turnajích, děkuji kamarádům, kteří se během turnajů starali o údržbu kurtů a děkuji i za poskytnuté občerstvení během
turnajů. Vše bylo super a po každém turnaji jsme sklízeli slova díků za výborně
připravený turnaj.
Ještě jednou Vás upozorňuji, sledujte naše stránky, kde jsou ke každé konané akci
podrobné informace. Těším se s Vámi na shledanou i v příštím roce v našem sportovním areálu.
V sobotu 25. října uspořádal sousední SDH Hroubovice, soutěž o nejlepší bramborák. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev. Své zastoupení tam měla i naše obec, kterou
reprezentovali Jan Sychra ml., Vojta Splítek a Martin Křepelka. Soutěžící obdrželi
6 kg brambor, které si museli oškrábat, nastrouhat, přidat své ingredience, aby bramborák byl co nejlepší a poté již jen smažit a smažit. Soutěž hodnotila pěti členná porota, která vítězem určila domácí družstvo SDH Hroubovice. Naše trojice se umístila
na třetím místě. Bramboráky od soutěžících ochutnávali i návštěvníci soutěže a ten,
který jim chutnal nejvíce, ohodnotili svým hlasem. V tomto klání zvítězila naše trojice, jejichž bramboráky návštěvníkům nejvíce chutnali a odnesla si za svůj výkon
30 lt soudek piva. Vzorná reprezentace. https://www.facebook.com/belauluze
			

Jan Sychra st.            
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Zveme Vás na přednášku na téma

OSTEOPORÓZA

JAK SI ZACHOVAT PEVNOU A ZDRAVOU KOST?

3. prosince 2021 od 18 hod.

Přednášející: MUDr. Marek Ondráček

STROM
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
místo konání: Volnočasové centrum města Luže
změna programu vyhrazena

Jako již tradičně i tento rok – tyto Vánoce – připravujeme, ve spolupráci s Mladými hasiči SDH
Luže pod vedením Šárky Tererové, Aleny Bulvové
a Míly Šímové - STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.
Většina z Vás už ví, o co jde, ale pro připomenutí
uvádíme, že se jedná o obdarování seniorů z Domu
klidného stáří Glossus a Domu s pečovatelskou
službou v Luži. Kromě těchto seniorů bychom Vás
rádi vyzvali – pokud víte o někom starším v našem
okolí, který by si také zasloužil dárek, dejte nám,
prosím, vědět. Ať uděláme radost co největší, budou přece Vánoce…
Dále pak přijďte na první adventní neděli
28. 11. 2021 na náměstí v Luži, kde bude probíhat
tradiční vánoční jarmark, součástí kterého bude
slavnostní rozsvícení vánočního stromu a rozebrání rozvěšených přáníček, ve kterých najdete přání
jednoho z našich seniorů. Na Vás je potom zajištění tohoto přání (dárku) a odevzdání zabaleného
a popsaného dárečku do Turistického informačního
centra, kde všechny dárečky shromáždíme. Těsně
před Vánoci tyto dárečky naši mladí hasiči předají
společně s vánočním přáním a koledou. K dárečku
můžete připojit i své vlastní přání, vzkaz nebo drobnost, kterými můžete radost seniorů zdvojnásobit.
Velice Vám děkujeme za spolupráci při této již tradiční radost rozdávající akci.
TIC, Veronika Pešinová, Šárka Tererová
a Mladí hasiči SDH Luže
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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

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 29. 9. 2021 proběhl Český den proti rakovině. Již po druhé se tohoto
dne zúčastnilo naše skautské středisko Tangram Luže ve spolupráci se skautským střediskem Ležáky Skuteč.
Ve středu ráno se u našeho skautského srubu sešla skupinka skautek s vedoucími, kde si rozdělily role a vydaly se do ulic Luže. V jedné skupince byly Verča,
Ibi, Strašák, Anička a ve druhé skupince zase Lída, Meloun, Lucka a Tunfu
Točka. První skupinka se pohybovala u Obchodního centra a druhá na náměstí.
Poté se skupinky prostřídali i v Hamzově odborné léčebně.
Díky Vaší spolupráci jsme v Luži na pomoc proti rakovině vybraly
8 322 Kč. Dohromady jsme celkem se skautským střediskem Ležáky Skuteč vybrali 19 200 Kč, které jsme poslali do neziskové organizace Liga
proti rakovině.

„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/
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