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Před rekonstrukcí

Zrekonstruovaná návesní nádrž na Dobrkově

PF 2022
Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2022 Vám přeje město Luže.
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VÁCLAV HAVEL

ÚVODNÍ SLOVO

*5. 10. 1936 Praha, †18. 12. 2011 Hrádeček u Trutnova
Vážení přátelé,
jménem všech zaměstnanců města Luže si Vám
dovoluji popřát klid a pohodu do všech domácností nejen během vánočních svátků, ale
i během celého roku 2022, dokonalou vánoční atmosféru nezávislou na ceně a množství
dárků, radost a naplnění ze společných setkání
bez strachu z nákazy nemocemi s Vaší rodinou
i přáteli, radost ze života, a hlavně zdraví úplně
pro všechny.

Spisovatel a dramatik, zakázaný umělec, pronásledovaný občan, vězeň svědomí, vůdčí osobnost nenásilného svržení komunistického režimu a politických změn v Československu, obránce lidských a občanských
práv, poslední prezident Československa a první prezident České republiky.
Tvrdý kritik poměrů v době komunistické diktatury, za politické smýšlení několikrát vězněn, celkem bezmála pět let, spoluzakladatel Charty 77 a jeden z jejích prvních tří mluvčích, spoluzakladatel Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných v Československu.
Jako prezident Česko-Slovenska a později České republiky se zasloužil o návrat svobodných poměrů, o zrušení Varšavské smlouvy, zapojení země do evropského integračního procesu a o vstup do Severoatlantické
aliance. Spoluzakladatel Nadace Forum 2000 a Nadace Václava a Dagmar Havlových Vize‘97, inspirátor
a podporovatel řady humanitárních a vzdělávacích projektů. Nositel 29 státních vyznamenání, stovky prestižních mezinárodních cen, 50 čestných doktorátů a mnoha dalších ocenění za literární, myslitelské i politické dílo a celoživotní úsilí o dodržování lidských a občanských práv.
Autor divadelních her Zahradní slavnost, Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění, Spiklenci, Žebrácká
opera, Vernisáž, Audience, Horský hotel, Chyba, Protest, Largo desolato, Pokoušení, Asanace, Odcházení
a mnoha politicky orientovaných textů včetně mistrovských esejů Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Politika a Svědomí, O smyslu Charty 77, Dvě poznámky o Chartě, Příběh a totalita, Slovo o slovu
a dalších. Autor dopisů z vězení vydaných pod názvem Dopisy Olze, knih Dálkový výslech, Letní přemítání
a Prosím stručně a stovek literárně koncipovaných prezidentských projevů. Esejistické i dramatické dílo
souhrnně vydáno v češtině a částečně i v mnoha překladech.

Věřím, že nový rok 2022 bude pro nás všechny
novou nadějí na scelení a upevnění naší nestabilní
společnosti.
Jisté je, že následující rok bude ve znamení
spousty a spousty práce. My jsme na ni připraveni, a proto Vás prosím nejen o trpělivost
a pochopení, ale také o zájem o naši práci
a včasné sdílení podnětů, abychom se co možná
nejvíce vyvarovali zbytečným chybám.
Děkuji všem za skvělou celoroční spolupráci – zaměstnancům města Luže, všem spolkům
a organizacím, všem aktivním občanům, zastupitelům, osadním výborům, dětem a zkrátka
a dobře všem, kteří tady u nás žijí a jsou za to rádi.
Užijte si krásné Vánoce!
					
Veronika Pešinová – starostka města Luže

PODĚKOVÁNÍ
Jménem města Luže bych ráda poděkovala všem
zodpovědným obyvatelům Dobrkova, kteří obětavě a pravidelně hlídají svoji obec a také se
aktivně podíleli na kontrole a pomoci při rekonstrukci návesní nádrže.
		

Veronika Pešinová

První manželka Olga Havlová (†1996), druhá manželka Dagmar Havlová.
Parlament České republiky přijal v roce 2012 zákon č. 94/2012 Sb. tohoto znění:
„Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.“
•

1959-60 — Divadlo ABC, jevištní technik

•

1960-68 — Divadlo Na zábradlí, jevištní technik, dramaturg, asistent režie

•

1962-66 — studující dramaturgii na Divadelní akademii múzických umění

•

1969-89 — zakázaný spisovatel a dramatik, nejvýraznější osobnost československé opozice

•

1974-75 — dělník v pivovaru

•

1989-92 — prezident České a Slovenské Federativní Republiky

•

1993-03 — prezident České republiky
Zdroj: Knihovna Václava Havla (Martin Vidlák)
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 3. 12. od 18:00		
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
Sokolovna Luže
Sobota 4. 12. od 15:30		
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náves Doly
Neděle 5. 12. od 15:00		
ADVENTNÍ KONCERT SBORU POSLEDNÍ
ŠANCE
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
vstupné dobrovolné
28.11. – 22.12. od 12:00 do 18:00
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
hrad Košumberk, 70,- / 40,Pátek 10. 12. od 15:00		
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Areál bývalého autoservisu Novák
Neděle 12. 12. od 14:00
ADVENTNÍ KONCERT S ONDROU A MÍLOU
Sokolovna Luže, vstupné dobrovolné
Středa 15. 12. od 18:00		
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LUŽE
Sokolovna Luže
Sobota 18. 12. od 15:00 ZRUŠENO
BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT LANŠKROUNSKÝ SMÍŠENÝ SBOR
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
vstupné dobrovolné (sbírka pro Adámka)
Neděle 19. 12. 16:00 – 17:00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
náměstí Luže

PROSINEC 2021
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V kostele Panny Marie v Janovičkách uzavřeli manželství
Tomáš Peml a Renáta Miklósová
František Vencálek a Magdaléna Vodvárková
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Irenou Zárubovou, Luže – 86 let
Miroslavou Vodičkovou, Luže – 79 let
Marií Kopeckou, Bělá – 81 let
Danuší Škrochovou, Luže – 75 let
Petrem Hyksou, Luže – 65 let
Na městském úřadě v Luži byly přivítány děti
Dominik Jiráček, Luže
Naomi Kadová, Luže
Klaudie Poláková, Luže
Izabela Pytlíková, Luže

ZŠ Luže – I. stupeň
Pátek 10. 12. od 19:00		
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI – KINO
Sokolovna Luže, 100,- (předprodej v TIC)
10. 12. od 7:30 do 16:30
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Areál bývalého autoservisu Novák
11. 12. od 7:30 do 11:30
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

26.12. ve 20:00
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
KD Radim
Úterý 28. 12. od 19:00		
NORMÁLNÍ DEBIL 2 (DIVADLO)
Sokolovna Luže, vstupné 300 Kč, předprodej v TIC
Sobota 8. 1. 			
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Luže a místní části

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.

ZASTUPITELSTVO
Veřejné zasedání zastupitelstva města Luže se
koná ve středu 15. 12. 2021 od 18:00 v sokolovně v Luži.
Podmínkou účasti jsou splněná aktuálně platná protiepidemická opatření. Děkujeme.

TIP NA
VÁNOČNÍ DÁREK
Pěkným vánočním dárkem může být i kniha. Na
Turistickém informačním centru v Luži můžete
zakoupit knihu Čarokraj. Fotograf Tomáš Kubelka Vás v ní zavede na dobrodružný výlet po
Pardubickém kraji, kde se inspiroval pověstmi
a dávno zapadlými událostmi, které se těchto
míst dotýkají. Knihu u nás zakoupíte za 500 Kč.

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 )
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.
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
TIC
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NABÍDKA PRONÁJMU
BYTU MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme uvolněný byt č. v čp. 257, v ulici U Stadionu v Luži,
k nastěhování leden 2022
Byt č. 4, v 2. podlaží domu o velikosti 2 + kk, koupelna, WC, chodba,
sklepní kóje.

PROSINEC 2021

NABÍDKA PRONÁJMU
BYTU MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme uvolněný byt č. v čp. 257, v ulici U Stadionu v Luži,
k nastěhování leden 2022

Celková započitatelná plocha bytu 57,75 m2
Nájemné: 2 657 Kč/měsíčně + cca 3 000 Kč/měsíčně záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou.

Byt č. 2, v 1.podlaží domu o velikosti 1 + kk, koupelna, WC, chodba,
sklepní kóje.
Celková započitatelná plocha bytu 30,81 m2
Nájemné: 1 417,- Kč/měsíčně + cca 3 000,- Kč/měsíčně záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou.

Pravidla přidělení bytu:

Pravidla přidělení bytu:

1.
2.

1.
2.

Podání písemné žádosti do 16. 12. 2021.
Byt může být přidělen nájemcům starším 70-ti let, kteří jsou soběstační nebo mladším seniorům, kteří mají alespoň první stupeň omezení.

Podání písemné žádosti do 16. 12. 2021.
Byt může být přidělen nájemcům starším 70-ti let, kteří jsou soběstační nebo mladším seniorům, kteří mají alespoň první stupeň omezení.

Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 777 320 611.

Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 777 320 611.

Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 16. 12. 2021 na podatelně
městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o byt je elektronicky ke stažení na
webových stránkách www.luze.cz.

Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 16. 12. 2021 na podatelně
městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o byt je elektronicky ke stažení
na webových stránkách www.luze.cz.

Absolventky Univerzity třetího věku v Luži – promoce 16. 11. 2021 na hradě Košumberk
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REKONSTRUKCE
VZPOMÍNKA
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší
maminkou, babičkou, prababičkou a sestrou
Miroslavou Vodičkovou.
Zarmoucená rodina
Nově zrekonstruované WC na II. stupni ZŠ

Nově zrekonstruovaná třída na II. stupni ZŠ

Když odejde dobrý člověk, vždy po něm zůstává
mnoho krásného, užitečného a něco, co nestačil
udělat…
Dne 21. 12. 2021 tomu bude 20 let, co nás opustil pan Josef Tůma.
S láskou v srdcích vzpomínají manželka,
dcera s rodinou a syn s rodinou.
Konstrukce na základovou desku pro výstavbu sociálního zařízení na hradě Košumberk

OČKOVÁNÍ
Očkování proti onemocnění COVID 19
Přihlásit se, na svou 3. dávku vakcíny proti onemocnění COVID19, můžete přímo u našich sestřiček .
K dispozici máme vakcíny Comirnaty firmy Pfizer
i vakcíny Moderna. /obě tyto vakcíny jsou určeny
i k přeočkování klientů, kteří byli očkování vakcínou Astra Zeneca či Johnson/

Pokud jste se nově rozhodli pro svou 1. dávku,
není třeba se registrovat v centrálním systému.
Pouze kontaktujte personál ordinace a domluvte
si termín očkování. V tomto případě se lze u nás
registrovat bez omezení / věk 18+/. Prioritně nyní
prvoočkované očkujeme vakcínou firmy Pfizer.
Tu máme nyní k dispozici v dostatečném množství.
MUDr. Petr Michal
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17. 11. 2021
Buďme vděční za odvahu a obětavost našich
rodičů a přátel, kteří bojovali za naši svobodu.
Nezapomínejme, že svoboda neznamená, že
všechno můžeme, ale že máme svá práva, ale
k tomu také povinnosti. Neexistuje totiž neomezená svoboda bez pravidel a slušnosti.
Buďme vděční nejen, že můžeme, ale také že
musíme. Mít povinnost slušnosti, ohleduplnosti, tolerance, pochopení a pomoci bližnímu je totiž také krásné právo...

NOVÉ
LAVIČKY
Vracíme se k ověřeným postupům... V minulosti bylo běžné, že si zaměstnanci Technických služeb města vyráběli lavičky sami. Bohužel se vlivem času všechny formy na lavičky
ztratily. My nyní připravujeme formy nové
a zde vidíte první prototyp. Do budoucna tak
budeme po Luži a místních částech instalovat
už jen ty „naše“. I jejich údržba bude mnohem
snazší. Tak snad se Vám budou líbit a bude na
nich příjemné posezení.

KINO V LUŽI
Po mnoha letech se do sokolovny v Luži vrátilo „kino“. První film, který jste po této dlouhé době
mohli vidět, byl celovečerní dokument KAREL. Režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem
Gottem po dobu celého jednoho roku.
Jsme rádi, že projekci navštívilo mnoho diváků. Děkujeme všem, že tímto podporují kulturní dění
v našem městě. Budeme se těšit, že do kina znovu rádi zavítáte.
TIC
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PLATNOST TESTŮ OD 1. 11. 2021
•Antigenní test - 24 hodin • PCR test - 72 hodin
PODMÍNKY PRO BEZPLATNÉ PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ:
• Děti mladší 18 let • Osobám po první dávce očkování •
• Osobám, které se nemohou očkovat z důvodu kontraindikací

DÁLE PROVÁDÍME PCR TESTY INDIKOVANÉ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM NEBO HYGIENICKOU STANICÍ. (nutná žádanka). Svůj termín si můžete rezervovat na stránce: bit.ly/2TqYMnh
Ordinace Bačkovský

PROSINEC 2021
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OTEVÍRACÍ DOBA
O VÁNOCÍCH
MěÚ Luže
Během vánočních svátků bude Městský úřad
v Luži uzavřen ve dnech 23. 12., 28. 12. 2021,
30. 12. a 31. 12. a ve sváteční den 24. 12. 2021.
Ve dnech 27. 12.2021 a 29. 12.2021 bude otevřeno od 7:30 do 15:00 hodin.

Sběrný dvůr
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 ZAVŘENO
Naposledy bude otevřeno ve středu 22. 12. 2021
13:00 – 17:00 a poprvé bude otevřeno v pondělí
3. 1. 2022 13:00 – 17:00

Skládka Dolečka
Od 6. 12. 2021 do 28. 2. 2022 ZAVŘENO
(naposledy je otevřeno v sobotu 4. 12. 2021
8:00 – 12:00)

ČESKÝ ROZHLAS
PARDUBICE V LUŽI

OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V LUŽI
Od 22.12. do 31.12. UZAVŘENA

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021, na Svatého
Martina, přijel do Luže natočit reportáž Český
rozhlas Pardubice. Od 9 h. do 12 h. jsme mohli na jeho vlnách 104,7 poslouchat rozhovory
z významných míst v našem městě. První byl
vstup s Lenkou Kašparovou, která město krátce představila a pozvala posluchače na nadcházející akce: Vánoční jarmark, Adventní
a Benefiční koncert a další. Reportérka Jitka
Slezáková dále pokračovala do Chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku za p. farářem
J. Hubálkem. V záznamu dále můžete slyšet
J. Uhlíře - kastelána hradu Košumberk, ředitele HL - MUDr. V. Volejníka CSc., S. Krátkou
z Muzea ve Vysokém Mýtě a další.
TIC
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Výpis usnesení
z 61. schůze Rady města Luže konané dne
18. 10. 2021 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže

PROSINEC 2021

07/61 Smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Luže –

04/62 Objednávku dle cenové nabídky na vypracování

oprava komunikace Andělská cesta“, se zhotovitelem

projektové dokumentace na stavbu: „Nové veřejné-

M-SILNICE a.s., IČ: 42196868, dle přílohy.

ho osvětlení podél chodníku Luže – Radim“ od firmy

08/61 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., dle přílohy.

Přítomni: V. Pešinová, J. Kopecký, M. Sýs, M. Zlesák,

věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozem-

05/62 Objednávku dle cenové nabídky na výrobu za-

M. Hrnčál

ku p. č. 564/1 a p. č. 1032/4, k. ú. Luže, se společnos-

stávkových přístřešků SITEO atyp od firmy STREET-

Omluveni: P. Vodvárka, V. Volejník

tí GasNet, s. r. o., dle přílohy.

PARK s.r.o., Třebíč, IČO: 06077315, dle přílohy.

09/61 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební

06/62 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAVER

Rada města schvaluje:

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

Luže s.r.o. na komplexní zhotovení díla „Oprava náves-

01/61 Platový výměr ředitele ZŠ, dle přílohy.

va a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“,

ní nádrže v Dobrkově“, dle přílohy.

02/61 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu-Podpo-

dle přílohy.

07/62 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou SOVIS

ra činnosti a provozu turistických informačních center

CZ, a.s. na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstav-

kraje na akci „Projektová dokumentace pro sloučené

Výpis usnesení
z 62. schůze Rady města Luže konané dne
01. 11. 2021 v 08:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže

územní řízení a stavební řízení stavby vodovodu Luže

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

o výměře 685 m2, zahrada, vše v k. ú. Luže, panu P. Z.,

– místní části Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky“, dle

M. Zlesák, V. Volejník

bytem Luže, za minimální cenu 3 200 000 Kč.

přílohy.

Rada města schvaluje:

04/61 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci zakáz-

01/62 Přijetí finančních prostředků od zrušeného Spolku

Rada města jmenuje:

ky „Město Luže – Stavební úpravy ZŠ Luže“ s dodava-

přátel hradu Košumberka na účet města Luže a použití

09/62 Michala Zlesáka a BcA. Aleše Košvance do škol-

telem HC STAV s.r.o., dle přílohy.

ve prospěch hradu Košumberka, dle přílohy.

ské rady Základní školy, Luže, okres Chrudim jako zá-

05/61 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou SOVIS

02/62 Výzva k podání nabídek – zadávací dokumenta-

stupce zřizovatele.

CZ, a.s. na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstav-

ce k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

ba chodníku směr Voletice“, dle přílohy.

s názvem „Výstavba chodníku v obci Radim“, dle přílohy.

Rada města schvaluje:

06/61 Rozhodnutí o výběru dodavatele Agumont, s.r.o.,

03/62 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Hospodaře-

10/62 Finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na vydání

Pocoucov 81, Třebíč, IČ: 2415831 na veřejnou zakázku

ní s dešťovou vodou v areálu fotbalového hřiště – Město

knihy k výročí Tělovýchovné jednoty Luže „90 let fot-

s názvem: „Hospodaření s dešťovou vodou v areálu fot-

Luže “ s dodavatelem Agumont, s.r.o., Pocoucov, IČ:

balu v Luži“, formou výplaty od města Luže v podobě

balového hřiště – Město Luže“, dle přílohy.

24158313, dle přílohy.

finančního daru.

v Pardubickém kraji, dle přílohy.
03/61 Smlouvu č. OŽPZ/21/73810 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického

ba chodníku směr Voletice“, dle přílohy.
08/62 Záměr prodeje stavební parcely č. 123 o výměře 431 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
objekt č. p. 209, jiná stavba a pozemkové parcely č. 45

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A je tu prosinec!
Měsíc, který je plný těšení a nedočkavosti, zvláště
našich dětí. My jsme se rozhodli připravit pro ně
akce, které k této době patří, podpoří kouzlo doby
adventní, a postupně vygradují v den očekávaný nejvíce, ve Štědrý den.
V prvním prosincovém týdnu nás ve škole tradičně
navštíví svatý Mikuláš v doprovodu andělů a čerta. Tentokrát se děti mohou těšit i na bohatý netradiční program po dobu celého dopoledne. Zažijeme
čas plný legrace, zábavy a čertovského skotačení.
Kouzlo Vánoc s bohatým programem prožijí žáci
1. – 3. ročníku na zámku Potštejn. Skládá se ze čtyř
na sebe navazujících částí - divadelního představení
„Betlémského příběhu“ v interiérech zámku, pohoštění v zámecké cukrárně (teplý nápoj a vánoční
datlový perníček), prohlídky zámeckého Betlému
v životní velikosti, ze světelné vánoční výstavy
a prodeje dárečků.
Starší žáci se vydají do pardubického multikina
v Atriu Paláci na film Gump. Nový rodinný film
režiséra F. A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás

moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten
náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává
domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný
příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.
Už se moc těšíme!
Žáci 4. A právě pilně nacvičují krátké divadelní představení známé pohádky Dvanáct měsíčků v režii paní učitelky Terezy Pavlasové.
Dovolí-li situace, pohádku zahrají v lužské sokolovně pro žáky naší školy. Podaří-li se, bude možné vystoupení sledovat i online či ze záznamu
(-: Atmosféru doby vánoční ještě více přiblíží koledy v podání našich žáků pod taktovkou paní učitelky
Dany Hamplové. Držíme palce!
Na druhém stupni se již učíme ve všech třídách.
Nově zrekonstruované prostory jsou odměnou za
několikatýdenní omezení a jsou opravdu úžasné. Až
to bude možné, pozveme vás všechny, abyste se také
podívali.
Na druhém stupni jsme také uspořádali dva projektové dny. První byl věnován fenomenálnímu
českému atletovi Emilu Zátopkovi a ten druhý byl zaměřen zeměpisně na evropské státy.

ZŠ A MŠ
Více informací o školním dění včetně fotografií naleznete na školním webu.

prezentaci a badatelský sešit. Co budeme bádat
a pozorovat? No přeci, jak nám roste semínko dřezovce, které jsme si vysadili.

Před podzimními prázdninami odstartovalo na Strašidelnou stezku se školní družinou asi 90 strašidýlek
v doprovodu svých rodičů. Na stezce je čekalo sedm
stanovišť, kde musela splnit zadaný úkol a za odměnu jim na startovní kartu přibylo jedno písmenko.
Kdo měl správně vyplněnou kartu, byl mu umožněn
vstup na hrad. Za hradní bránou je uvítal pan rytíř
a ten jim uložil poslední úkol – vyplnit tajenku. Za správné vyluštění je čekala odměna
a strašidýlka tak mohla vstoupit na nádvoří. Zde jsme
si opekli buřty a vyhlásili jsme nejlepší strašidelnou
masku dětí a dospěláků. Děkujeme za pomoc při organizaci asistentkám školy, kuchařkám za výborný
čaj a panu J. Uhlířovi za skvělou roli rytíře na hradě.
Užili jsme si pěkný strašidelný večer.

PROSINEC 2021
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S dětmi ve školce si užíváme podzim na plno. Umíme spousty podzimních básniček a písniček, chodili jsme pouštět draka, sbírat plody a listy stromů,
poznávali jsme i ostatní znaky podzimu, listnaté
a jehličnaté stromy.
Třídy Sluníčko a Měsíček se vydaly i na celodenní
procházku do lesa. Děti si vzaly batůžek se svačinkou,
pitíčkem a drobností pro lesní zvířátka. Děti si stavěly obrazce a domečky z přírodnin, házely s šiškami,
a především naplnily krmelec pochutinami pro zvířátka. Po cestě zpátky do MŠ jsme kráčeli „Cestičkou lásky“, kde si děti mohly prohlédnout lavičku
ve tvaru srdce. Samozřejmě jsme si tento zážitek
museli zdokumentovat! Podzim jsme si užili a teď
se už těšíme na zimu.

Poslední den před prázdninami přichází na
řadu třídní besídky. V kruhu těch, se kterými ve škole trávíme nejvíce času, si chceme popřát krásné vánoční svátky a navzájem
se obdarovat…
Přejeme také Vám všem krásné vánoční svátky prožité ve zdraví, v kruhu své rodiny a přátel!
Mgr. Lenka Psotová
Poděkování čtvrťáků z áčka
Děkujeme paní starostce Veronice Pešinové
a dalším zaměstnancům MÚ Luže za milé přijetí na radnici. Dozvěděli jsme se více o naší obci
a její správě, co a jak funguje, kam si přijít pro info
a třeba i, kdy je třeba vydat se na matriku (-: Děkujeme
za příjemně strávený čas s možností diskuze, dotazů
a odpovědí na to, co nás děti z dění v obci zajímá.
Děkujeme paní Janě Zavřelové z Hamzovy léčebny
za rozšiřující program na téma rostliny (formy zeleného života, fotosyntéza, podmínky růstu rostlin,…).
Připravila si pro nás přehledné pracovní listy,

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Podzim
František Hrubín
Padá listí zlaté, rudé,
jeho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?
Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.
Co ho bude všude, všude,
jen to slunce bude rudé.

DĚTSKÝ DEN
Ohlédnutí za dětským dnem
Tento rok proběhl na začátku září v pořadí již 18.
dětský den na hradě Košumberk, který pořádali dobrovolníci z humanitární organizace ADRA
a Církev adventistů sedmého dne ve spolupráci
s Městským úřadem v Luži.
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Letošní téma, „Polámal se mraveneček“, netradičně představilo dětem svět neslyšících, hluchých,
chromých, na vozíku, apod. Jednotlivé disciplíny
se snažily dětem představit naučnou, a zároveň
zábavnou formou, svět, ve kterém lidé se speciálními potřebami každodenně žijí. Brouk Pytlík
učil děti jezdit na vozíku, Stonožka vyrábět věci
bez rukou, Hlemýžď učil po slepu hrát fotbal, neslyšící Mravenec se dorozumíval s dětmi, apod.
Celým dnem provázeli návštěvníky moderátoři
Ferda Mravenec s Beruškou. Děti na jednotlivých
stanovištích sbíraly po úspěšném splnění razítka,
za které na konci dostávaly odměny. V závěru se
konala již tradičně tombola o zajímavé ceny.

PROSINEC 2021

AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.

Výtěžek ze vstupného, tomboly a darů ve výši
20 986 Kč byl věnován na sbírku pro pana Zdeňka Kamenického z Luže, který se nachází v těžké
životní situaci.

Proč metoda LEADER
Blížící se konec roku je ve znamení intenzivních připrav programových rámců pro jednotlivé operační programy. Pokračuje náročná cesta
konzultací, diskuzí o prioritách a slaďování projektových záměrů rozmanitých žadatelů z území tak, aby byly co nejlépe plněny cíle naší další
strategie CLLD Chráníme svůj životní prostor
II-spolupráce veřejného a soukromého sektoru, rozvoj podnikání a zaměstnanosti, zapojení
moderních technologií, podmínky pro cestovní
ruch, péče zdravé životního prostředí….

Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli, ať
už účastí či dary. Jsme rádi, že díky vám mohly
děti prožít nejen zábavný a naučný den, ale mohli

V této souvislosti je na místě připomenout, že
projekty MAS využívají 7 principů metody
LEADER, zjednodušeně jde o 1. existující stra-

jsme takto společně pomoci tam, kde je zapotřebí.
Těšíme se příští rok na shledanou.

tegie místního rozvoje, 2. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni
tvořící místní akční skupinu (MAS), 3. přístup
„zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie, 4. integrované a vícesektorové akce,5. inovační přístup, 6. spolupráce a 7. vytváření sítí.

Švédsku „lokální úroveň hraje klíčovou roli při
utváření naší budoucnosti“. A to je Leader.

Důležité jsou proto, že společně generují přidanou hodnotu pro region, v němž působí. Zdaleka
tedy nejde jen o administraci projektů, ale vedou
ke zvyšování sociálního kapitálu, lepším výsled-

Sledujte naše aktivity na webech:
www.masskch.cz a www.map2030.cz a také na
facebooku www.facebook.com/masskch

Za organizační tým,
Ing. Tomáš Ondráček, kazatel Církve
adventistů sedmého dne

kům a lepší správě, protože dlouhodobá řešení
– jak potvrzuje překonávání pandemických,
ekologických a ekonomických výzev – fungují, pokud jsou přijata a uskutečňována lokálně
a participativním způsobem (tedy aktivním
zapojením i do plánovacích a rozhodovacích
procesů všech aktérů, všech obyvatel a jejich
prohlubující se spoluprací). Protože slovy Marion Eckhardt, prezidentky ELARD (Evropská
asociace LEADER pro rozvoj venkova) a zároveň manažerky MAS Hallan v jihozápadním

Věříme, že „nové období“ nebude pouze dotační a že budeme moci společně rozvíjet všechny
hodnoty, které máme rádi a prospívají nám všem.

INFO Z RADNICE

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme kastelánovi hradu Košumberku panu J. Uhlířovi za spolupráci na akci
STRAŠIDELNÁ STEZKA.
vychovatelky školní družiny při ZŠ Luže

SBĚROVÁ SOUTĚŽ
na sběrném dvoře ve městě Luže v ulici Havlíčkova

Odevzdejte velký vysloužilý elektrospotřebič
a dostanete se do slosování o zajímavé ceny!

AKCE TRVÁ od 11. 11. 2021 do 31. 1. 2022.

PŘÍKLADY VELKÝCH SPOTŘEBIČŮ:
pračka, myčka, sušička, sporák, pečící
zařízení, elektrická topidla
a radiátory
POZOR! Do soutěže nebudou zahrnuty
televizory, počítačové monitory, bojlery
a ledničky. Odevzdaný spotřebič musí
být kompletní.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu
pravidel akce. Losování a vyhlášení vítězů proběhne
v únoru 2022.

Více informací o soutěži

www.ekontejnery.cz

Sběrný dvůr Luže, Havlíčkova ul.
Otevřeno:

pondělí, středa
sobota

13:00 – 17:00
8:00 – 12:00

PROSINEC 2021
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Vážení přátelé, jsem moc ráda, že spolu s Vámi mohu v naší krásné
Luži již po dvaadvacáté s místní farností spoluorganizovat Tříkrálovou sbírku Charity Česká republika. Za tu dlouhou dobu jsem viděla, jak
se z malých koledníků stávají velcí králové a královny a jsem vděčná za
jejich obětavost i radost se kterým nesli a nesou dům od domu požehnání s prosbou o příspěvek na naši charitní práci. Vloni jsem navíc byla
moc ráda za pomoc obchodníků a institucí s umístěním statických pokladniček, zvláště v náročné době, kdy koledníci do ulic vyrazit nemohli
a samozřejmě za všechny Vaše dary do Tříkrálové sbírky, ať už v pokladničkách či prostřednictvím online sbírky.
Věřím, že letos tříkrálová koleda znovu v ulicích města Luže zazní a prosím
opět o pomoc malé i velké koledníky a vedoucích tříkrálových skupinek (dle
regulí sbírky starších 15 let). Abychom zvládli obejít celou Luži i okolí, je
nás potřeba opravdu hodně, v minulosti nás již byla skoro stovka. Budu ráda
za Váš telefonát či mail a moc se těším na staré i nové koledníky.
Zároveň bych chtěla poprosit o tradiční štědrost Vás, kteří třem králům, letos v sobotu 8. ledna, otevřete dveře i svá srdce. V roce 2022 Vaše dary
do Tříkrálové sbírky pomohou v Oblastní charitě Pardubice s rekonstrukcí
nových prostor paliativní ambulance, hospicové péče a pečovatelské služby,
podpoří provoz mobilního hospice a stejně jako v minulosti budou Vaše dary
pomáhat v pardubické Charitě dlouhodobě. Ze srdce děkuji za to, že nám
pomáháte pomáhat, Bůh Vám žehnej.

Marie Hubálková,
ředitelka Oblastní charity Pardubice
777 736 015, hubalkova@charitapardubice.cz

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH V LUŽI 2021
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH V LUŽI 2021

PÁTEK

24.12.

SOBOTA

25.12.

Štědrý den - vigilie Narození Páně
mše svatá pro děti
půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně
Boží hod vánoční

26.12.

Svátek sv. Rodiny

PÁTEK

31.12.

sv. Silvestra I., papeže

SOBOTA

1. 1. 2022

Slavnost Matky Boží, P. Marie

NEDĚLE

2. 1. 2022

2. neděle po Narození Páně

SOBOTA

8 .1. 2022

Tříkrálová sbírka v Luži

NEDĚLE

15.30
23.00
8.15
9.30
8.15
9.30

Chlumek
Chlumek
Řepníky
Chlumek
Řepníky
Chlumek

14.30

Chlumek

8.15
9.30
8.15
9.30

Řepníky
Chlumek
Řepníky
Chlumek

8.30

Fara v Luži

KAM ZA KULTUROU

Z

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

R
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KAM ZA KULTUROU
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KAM ZA KULTUROU
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JDO JAROSLAV LUŽE ZVE NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ

0
021 19:0
10. 12. 2vna v Luži
Sokolo 0 Kč

VČD PARDUBICE

ži
entru v Lu
ačním c
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k
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n
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Předpro

10
Vstupné

Robert Bellan

Město Luže zve na film

NORMÁLNÍ DEBIL 2
Veškeré kulturní akce podléhají aktuálnímu nařízení vlády.

28. 12. 2021 V 19:00, SOKOLOVNA LUŽE
Předprodej vstupenek TIC Luže

facebook.com/MestoLuze
www.luze.cz
kontakt: 736 481 206

POZOR NA AFRICKÝ MOR PRASAT!

informace pro občany
Co je africký mor prasat?
Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice
odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc
je nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro
domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním
a vyšetřováním uhynulých divočáků.

Rizika AMP a jeho šíření
nelegální dovoz produktů z prasat ze zemí s výskytem AMP
šíření infekce při kontaktu s uhynulým divokým prasetem
OO krmení divokých prasat
OO odhazování potravin v přírodě
OO dovoz trofejí ze zemí s výskytem AMP
OO
OO

Metody boje s AMP
omezit dovoz potravin a trofejí ze zemí s výskytem AMP
zbytky potravin odhazovat výhradně do odpadkových košů a popelnic
vyhnout se oblastem s výskytem AMP
OO případný nález uhynulého divočáka ohlásit myslivci, obci nebo KVS
OO
OO
OO

Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz
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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

INZERCE

PROSINEC 2021
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MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ INFORMUJE
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Městské
policie Skuteč. Městská policie Skuteč nadále působí
na území katastrů pověřených obcí v počtu 3 strážníků. I přes zmíněný personální podstav se nám však
bez závažnějších problémů daří zajistit spolehlivé
fungování a akceschopnost. V průběhu roku 2021
probíhala opakovaná výběrová řízení – poslední
z nich stále nebylo ukončeno a o jeho výsledku Vás
budeme informovat počátkem roku 2022.
Z činnosti Městské policie
Asi nejvíce oznámení a řešených událostí se týkala
špatného parkování a volného pobíhání zvířat. Dále
strážníci řešili přestupky proti majetku, dohlíželi na
dodržování veřejného pořádku, projednávali přestupky vyplývající dle zákona o odpadech a převzali od
občanů množství nálezů, u kterých byl ve většině případů zjištěn jejich majitel.
Strážníci vyjížděli společně se složkami IZS k dopravním nehodám, poskytovali první pomoc, prováděli šetření na základě dotazů jiných orgánů, vytěžovali a zpracovávali záznamy z kamerového systému
na žádost Policie ČR v souvislosti s konkrétním protiprávním jednáním na území města či reagovali
na oznámení o porušení vládních nařízení a mimořádných opatření týkajících se pandemie COVID19.
V období dušiček byla zesílena hlídková činnost na
hřbitovech v katastrech pověřených obcí, čímž bylo
předcházeno protiprávnímu jednání, jako jsou např.
krádeže smuteční výzdoby, znečištění veřejného prostranství anebo vloupání do vozidel zaparkovaných
na přilehlých parkovištích.
Městská policie Skuteč dále prováděla dohled na BESIP, jehož součástí bylo i namátkové měření rychlosti
a dohledy u přechodů poblíž základních škol.
Skutečští strážníci se snaží maximální část pracovní doby trávit „v terénu“, nicméně musí mimo jiné
i plnit své povinnosti týkající se spisové služby.
ASISTENCE PŘI PŘEVOZU PACIENTA
02.10.2021, Skuteč
O příkladné spolupráci mezi strážníky a složkami IZS
Vás informujeme pravidelně. Tento případ není výjimkou. Na městskou policii opakovaně oznamovala
místní občanka, že jí ruší zvuky motorů, které takřka
nepřetržitě vychází přes zeď z obývacího pokoje od
sousedů. Při čtvrtém prověřování daného oznámení,
kdy zvuky slyšela pouze oznamující osoba, strážníci již museli konat – zoufalost z neustálých zvuků
oznamující osobu dohnala k tomu, že již hovořila
o tom, že věc nezvládne a že si něco udělá. Z toho
důvodu hlídka strážníků na místo přivolala posádku
Záchranné služby Pardubického kraje, která rozhodla
o převozu osoby na psychiatrické oddělení pardubické nemocnice. Současně požádala o asistenci při

transportu strážníky. O věci strážníci vyrozuměli
rodinné příslušníky osoby.
Tento případ zde nezmiňuji z důvodu absurdity
daného oznámení. Stejně tak ani nechci zlehčovat danou situaci a stav osoby, který však v praxi strážníků není ojedinělý. Většinou se jedná
o starší spoluobčany, kteří se léčí s psychickými
problémy (a např. neužívají předepsané léky
tak, jak mají, anebo jsou předepsané léky již
slabé a nezabírají), anebo vlivem vysokého věku
trpí Alzheimerovou chorobou či tzv. stařeckou
demencí. Velmi často se jedná o počínající stádia uvedených chorob, které nejsou rodinnými
příslušníky leckdy odhalena nebo dané příznaky u svých dědečků a babiček často popírají a
zlehčují. Apeluji proto na všechny, kteří mají
ve svém okolí seniory, kteří se náhle začínají
chovat nestandartně – NEPODCEŇUJTE SITUACI! Pokuste se hledat informace o daných
chorobách – na internetu je toho spousta, včetně
návodů, jak s nimi bojovat. Pokuste se podchytit situaci dříve, než je pozdě.
STRÁŽNÍK VYJÍŽDĚL K ODSTRANĚNÍ
PADLÉHO STROMU
05.10.2021, komunikace mezi Štěpánovem a Luží
Krátce po poledni vyjížděla hlídka MP Skuteč společně s jednotkou SDH Luže k odstranění stromu,
který vlivem silného větru padl přes pozemní komunikaci. Kromě usměrňování provozu se strážník
aktivně podílel na odstranění následků.
NEHODA NA OBCHVATU
07.10.2021, ul. Obchvatová, Skuteč
Krátce před polednem reagovala hlídka strážníků
na oznámení o dopravní nehodě. Hlídka se ihned
dostavila na místo, kde byla zjištěna srážka dvou
osobních vozidel vlivem nedání přednosti v jízdě. Jelikož si jedna z přítomných osob stěžovala

na bolest žeber, strážníci jí na místě poskytli první
pomoc a přivolali posádku RZP Pardubického kraje. Z důvodu nutnosti úklidu vozovky byla dále na
místo přivolána jednotka SDH Skuteč a HZS Hlinsko. Strážníci dále na místě prováděli usměrňování
provozu až do vyšetření nehody hlídkou SDN PČR
Chrudim (skupina dopravních nehod).
UVOLNĚNÉ PLECHY STŘEŠNÍ KRYTINY
21.10.2021, Palackého náměstí ve Skutči
Strážníci vyjížděli k oznámení o uvolněné plechové
krytině na střeše jednoho z domů, kdy vlivem silného
větru hrozil její pád. Po příjezdu na místo strážníci
zajistili okolí místa proti vstupu osob a dále přivolali
jednotku SDH Skuteč. Následně bylo komunikováno
s vlastníkem nemovitosti, který zajistil opravu.
NEHODA U BÍLÉHO KONĚ
29.10.2021, mimo katastr pověřených obcí – Bílý kůň
V ranních hodinách vyjížděli strážníci na žádost Policie ČR k dopravní nehodě se zraněním do obce Bílý
Kůň. Po příjezdu na místo byla zraněnému řidiči poskytnuta první pomoc a byl stabilizován až do příjezdu RZS Skuteč. Na místě dále probíhala součinnost
s ostatními zasahujícími složkami IZS.
ŘIDIČ UJÍŽDĚL STRÁŽNÍKŮM A HAVAROVAL

06.11.2021, Luže
Krátce před 1 hodinou ranní noční směna strážníků pronásledovala v Luži ujíždějící vozidlo. Řidič
vozidla nerespektoval zákonné výzvy k zastavení
a po krátké „honičce“ v zástavbě vyjel z obce ven
ve směru na Bílý Kůň, kde v úseku mezi benzinovou stanicí a Paletínskou kaplí, nezvládl svojí
nebezpečnou jízdu a ve vysoké rychlosti havaroval do stromu. Strážníci poskytli zraněnému řidiči
první pomoc, zajistili místo nehody a přivolali na
místo složky IZS. Věc si převzala Policie ČR pro
důvodné podezření z řízení pod vlivem alkoholu.

PROSINEC 2021
ODPAD PATŘÍ DO KONTEJNERU, NE VEDLE!

Skuteč
Strážníci v poslední době opakovaně řeší časté umisťování odpadů vedle kontejnerů. Odpad lze umístit
pouze do nádob k tomu určených a nebo např. do
sběrného dvora a pokud dojde k odložení mimo stanovená místa, dotyčnému hrozí pokuta až ve výši
50.000,-Kč. Nutno podotknout, že strážníci k odhalování těchto přestupků často využívají místní kamerový systém a umístění fotopastí, kdy většina původců
odloženého odpadu mimo kontejnery byla v minulosti zjištěna a sankcionována. Prosíme – dbejme na
čistotu našeho města.
Za celý kolektiv strážníků Městské policie Skuteč
bych Vám rád popřál krásné a poklidné prožití
vánočních svátků a vše dobré do Nového roku.

licie zajistit nepřetržitou službu.
V případě Vašeho zájmu o kontaktování strážníků osobně na služebně, učiňte tak, prosím, po
předchozí telefonické domluvě na pohotovostním
telefonním čísle. Strážníci tráví převážnou část
pracovní doby v terénu a bez předchozí telefonické
domluvy byste je nemuseli na služebně zastihnout.
Pokud se nedovoláte na pohotovostní telefonní
číslo 731 557 507 a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.

NOVINKY

Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete
na oficiálních webových stránkách www.mp.skutec.
cz a na sociální síti Facebook a Instagram.
Za Městskou policii Skuteč
vrch. kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

Vzhledem k počtu strážníků nemůže městská poNové kontejnery na textil z dotace MZ
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