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ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V rámci snahy o zkvalitnění a zefektivnění nakládání s odpady žádáme právnické
a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aby předložily smlouvu se svozovou
firmou o likvidaci odpadu z podnikání.
Mohou tak učinit buď fyzicky, doručením
kopie smlouvy na MěÚ Luže Dominiku
Pidimovi, nebo elektronicky, zasláním scanu na e-mail dominik.pidima@luze.cz.
V případě jakýchkoli dotazů volejte na
tel. č.: +420 730 170 790 nebo využijte
e-mail, viz výše.
Děkujeme za spolupráci.

BESEDA
S DŮCHODCI
V pátek 22. dubna 2022 Vás zveme do
lužské sokolovny na Besedu s důchodci.
K tanci a poslechu zahraje „Pardubická 6“
a program zpestří vystoupení Zuzany Bubílkové. Občerstvení zajištěno.
Toto posezení je určeno pro seniory s pobytem v Luži a přilehlých obcích.
Závaznou účast prosím nahlaste předem na
TIC, osobně, mailem: tic@luze.cz nebo na
tel: 736 481 206. V případě nemoci je nutné se včas odhlásit. Děkujeme.
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
po celou dobu pandemie covidu jsem se nevyjadřovala ke všem těm protiepidemickým
opatřením a postupům. U toho také zůstanu. Nejsem kompetentní někomu tvrdit, že
něco z toho je správně nebo špatně. A bojím se, že zatím ještě těch kompetentních
osob je celosvětově málo. Myslím si, že jde
o nový problém, který se nám teprve pořád
ukazuje, co všechno umí nebo co na něj platí.
Nejspíš nám to řeknou až naše děti nebo vnoučata, a tak to prostě v historii lidstva vždycky bylo, je a bude. V každém případě je ale
jasné, že vášnivé diskuze na sociálních sítích
výrazně ovlivňují schopnost lidí selektovat
skutečné informace od prostých soukromých
názorů „někoho“, a tak dokonale, snadno
a rychle vznikají dezinformace nebo spíše totální hlouposti. Bohužel, je to dílo této doby
– všechno chceme mít rychle a snadno, a to
nikdy není dobře. I přes tisíce argumentů, zkušeností a důkazů, nám stejně nakonec nezbyde
nic jiného, než se obětovat pro další generace
a nový virus, nové vakcíny a nové léky na sobě
v podstatě nechat vyzkoušet, aby naše děti
a vnoučata již měly jasno a mohly žít normální život. Jestli je to dobře nebo špatně, to nevím. Vím jen, že to tady je a kouzlit bohužel
neumím…

s vděčností přijalo. Již rok tedy nepravidelně,
dle potřeb interního příjmu, velice ráda vyrážím na „dvanáctku do špitálu“ a snažím se
alespoň takto malinko pomoci v tak náročném
období jako zdravotní sestra.
Jsem přesvědčená, že když se nenecháme rozhodit množstvím různorodých zpráv a strach
a paniku vyměníme za respekt a rozum, má
naše společnost šanci být silnější a slušnější. Musím ale uznat, že tohle je zatraceně
těžká zkouška… Držím nám všem palce, ať
nám covid nevytvoří zbytečné nenapravitelné jizvy na srdcích a ať tento rok zvládneme
v klidu a míru.

Ale držím nám palce a za sebe udělám, co
bude třeba. Již před rokem jsem tedy nabídla
své schopnosti a znalosti porodní asistentky
Chrudimské nemocnici a interní oddělení je

MALÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

UNIVERZITA
3. VĚKU
Minulý rok jsme úspěšně se studenty Univerzity 3. věku dokončili semestr s názvem
Genealogie. Na přednáškách jsme se blíže
seznámili s našimi příjmeními, jejich vývojem, věnovali jsme se genetice, rodovým
kronikám, rodovým srazům a mnoha dalším tématům.
Tento rok jsme si vybrali téma Cestování. První přednáška se bude konat v úterý
1. 2. 2022 ve volnočasovém centru od
16 hod., další pravidelně po 14 dnech.
Přihlašování a odhlašování studentů probíhá do 27. 2. 2022. Ke studiu se prosím
přihlaste osobně na TIC v Luži.

Na obrázku vidíte místo, které patří do katastru města Luže. Lze k němu dojet na kole, ale i dojít
pěšky. Kde se studánka nachází? Správnou odpověď nám napište na tic@luze.cz nebo přijďte
osobně na TIC, první tři výherce odměníme.
TIC
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Nový malotraktor v zimní akci
- prohrnuje a sype najednou.
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MATRIČNÍ ÚŘAD
Uzavření matričního úřadu o jarních
prázdninách 2022
Matriční úřad bude v týdnu od 28. 02. 2022
do 04. 03. 2022 uzavřen z důvodu dovolené. Neodkladné záležitosti si prosím vyřiďte včas, nebo si objednejte termín návštěvy
na tel. č. 737 409 698. Czech Point a ověřování si můžete vyřídit na místní poště.
Děkuji za pochopení.
Lucie Tesařová, matrikářka.

STÁNEK NA HRADĚ
hledáme protozovatele stánku na hradě
Na hrad Košumberk hledáme na tuto sezónu
2022 provozovatele stánku s občerstvením.
Jedná se o zajištění občerstvení při otevírací
době hradu a při kulturních akcích.
Více informací na TIC a na tel: 736 481 206

ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Marií Kosteleckou, rozenou Tučkovou, Luže – 80 let
Františkem Vaňáskem, Martinice – 65 let
Marií Fojtíkovou, Luže – 68 let
Pavlem Balcaříkem, Luže – 61 let
Jaromírem Kovářem, rodákem z Bělé – 61 let
Z činosti matriky v roce 2021
Počet obyvatel k 1. 1. 2021 – 2544 osob
Trvale hlášených (1301 mužů a 1243 žen)
V roce 2021 se narodilo 28 dětí (15 chlapců a 13 děvčat), přistěhovalo se 51
osob (27 mužů a 24 žen), zemřelo 42 osob (17 mužů a 25 žen), odstěhovalo se
72 osob (30 mužů a 42 žen)
Manželství: celkem 21 sňatků
Městským úřadem v Luži bylo uzavřeno 14 sňatků (6x hrad Košumberk, 3x Janovičky,
4x na Městském úřadě a 1x v přírodě)
Církevně bylo uzavřeno 7 sňatků (4x v kostele Panny Marie na Chlumku,
3x v Janovičkách)
Celkem bylo vydáno (včetně druhopisů):
3x rodný list, 27x oddacích listů, 85x úmrtních listů, 7x Osvědčení k církevnímu sňatku,
7x určení otcovství.
Vidimace a legalizace:
Ověřeno bylo 653 podpisů a listin
Poskytnuté služby Czech Point v roce 2021:
Vydáno bylo 63 výpisu z Czech Pointu

NOVĚ OTEVŘEN
počítačový kurz pro seniory
Zájemci o počítačový kurz pro začátečníky
a mírně pokročilé z řad seniorů se mohou
přihlásit na TIC v Luži osobně, mailem:
tic@luze.cz nebo na tel: 463 034 720.
První lekce kurzu bude probíhat v úterý
8. 2. 2022 od 16 hod. v nové PC učebně
na velké škole. Další vždy po 14 dnech,
celkem 6x.

VELIKONOCE NA
HRADĚ
Žádost o spolupráci
Prosíme občany města Luže o zapůjčení
předmětů a fotografií, které se týkají Velikonoc na plánovanou velikonoční výstavu
na hradě. Fotografie zasílejte na tic@luze.cz
nebo vše můžete přinést na Turistické informační centrum v Luži. Děkujeme.
TIC
Andělíčci pro seniory na ochranu od
mladých hasičů z Luže.
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OD 1. 1. 2022 SE POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD ZVYŠUJE
Místní poplatky ve městě Luže pro rok 2022

Na základě Obecně závazné vyhlášky města Luže informujeme občany o výši a splatnosti místních poplatků za obecní systém
odpadového hospodářství a poplatku za psů pro rok 2022.
Poplatek za odpady
		
1) Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území města.
2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatek ze psů
1.Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Luže
(dále jen „poplatník“).
2. Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.
3. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok
se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců.
Z hlediska evidence je nutné přihlásit nebo odhlásit psa. Pro tuto evidenci je zapotřebí vyplnit tiskopis, a to buď na pokladně městského
úřadu, nebo elektronicky na email pokladna@luze.cz, tiskopis naleznete na webových stánkách www.luze.cz.
Sazba poplatku:
- za prvního psa drženého v rodinném domě:
- za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě:
- za prvního psa drženého v ostatních domech:
- za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech:

100 Kč
150 Kč
200 Kč
330 Kč

Splatnost poplatku: do 30. dubna 2022
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu
Luže, nebo bezhotovostně převodem:

Sazba poplatku za poplatníka: 700 Kč
Splatnost poplatku: do 30. dubna 2022
Poplatek můžete hradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu
Luže nebo bezhotovostně převodem: Známku na popelnici a potvrzení
o úhradě je možno vyzvednout na pokladně MÚ Luže, nebo na vyžádání zašleme poštou (kontakt p. Burešová tel: 469 633 984, 777 320 611,
email: pokladna@luze.cz)

Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1341
+ číslo popisné (například u č.p. 22
je VS 134122)
Do zprávy pro příjemce uveďte:
poplatek ze psa + Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem k odlišným VS odděleně.

Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1340 + číslo popisné (například u č.p. 22 je VS
134022)
Do zprávy pro příjemce vypsat jména, příjmení poplatníků, za které byla částka poslána.

Informace a dotazy k poplatkům Vám sdělí: Hana Burešová
Tel: 469 633 987, email: pokladna@luze.cz

INFO Z RADNICE
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SEZNAM INVESTIČNÍCH AKCÍ 2022
1.
•
•
•
•

•
2.
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•
4.
•
•

Hospodaření s dešťovou vodou v areálu fotbalového hřiště
v Luži
akce bude probíhat dle smlouvy od 1. 2. – 31. 5. 2022
v ulici U Stadionu bude zvýšený pohyb nákladních automobilů, nebude možnost využití parkoviště umístěné před hřištěm – prosíme
o trpělivost a pochopení během stavby
občané i sportovci budou moci využívat vedlejší vchod do sportovního areálu
cílem akce je výstavba 3 retenčních nádrží, které budou sloužit
k zachycení dešťové vody ze střech sportovního areálu a sportovní
haly a následně jejímu využívání pro funkci závlahy trávníku fotbalového hřiště.
stavbu realizuje firma Agumont, s.r.o., Třebíč
Rekonstrukce místních komunikací v místní části Srbce
akce bude probíhat od 1. 3. – 31. 8. 2022
oprava (předláždění) bude probíhat v úsecích A–E + výstavba
opěrné zdi
Úsek A–v délce 120 m dojde k novému předláždění, od domu s č.p.
34 kolem hasičské nádrže; zároveň dojde k výstavbě opěrné zdi naproti domu č.p. 9, které zpevní nově opravenou komunikaci
Úsek B – předláždění úseku vedoucí z hlavní silnice ke kapličce
Úsek C – nově se předláždí úsek v délce 32 m okolo domu s č.p. 49
k domu s č.p. 33
Úsek D + E – úprava se týká pouze komunikace v dálce 35 m vedoucí okolo domu s č.p. 9 + 8
stavbu realizuje firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto
Výstavba chodníku v obci Radim
akce bude probíhat od 1. 4. – 31. 7. 2022
výstavba chodníku se skládá ze 7 úseků, které jsou odděleny prostory
křižovatky, římsou mostu, nebo zastávkovými plochami
celková délka všech částí chodníku je cca 1353 m.
po celé obci bude zvýšený pohyb nákladních automobilů během realizace stavby
stavbu realizuje firma JUANA TRADE, s.r.o., Praha
Stavební úpravy ulice Na Výsluní
akce by měla probíhat na podzim–září/říjen – dle získaného vyjádření stavebního úřadu Chrudim
stavební úpravy jsou vyvolány rozdílem původní projektové doku-

•

•
•
5.
•
•
•
•
•
•
•
6.
•
•
•
•
•
•
•
•

mentace a skutečného provedení stavby, proto nedošlo ke kolaudaci
komunikace v ulici Na Výsluní (již před mnoha lety)
z výše uvedeného důvodu byla zpracována dokumentace změny
stavby před dokončením, která vychází z realizovaného stavu a lokálně jej upravuje tak, aby mohla sloužit jako obytná zóna dle původní projektové dokumentace
na vjezdech do obytné zóny budou instalovány krátké zpomalovací
pásy, které spolu s obytnou zónou zajistí zpomalení dopravy
nově je navrženo 14 parkovacích stání
Obnova místní komunikace „Andělská cesta“ v Luži
stavba bude realizována v období červen–září 2022
dojde k rekonstrukci silnice nazvané „Andělská cesta“ od kaple sv.
Jana Nepomuckého podél Hamzovy odborné léčebny
jedná se o výměnu vrstev asfaltového krytu
pro odvodnění komunikace dojde k vybudování 3 nových uličních
vpustí
v místech, kde chybí žulový obrubník, dojde k osazení nového
pokud město Luže získá Dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj,
dojde k rekonstrukci komunikace až ke křižovatce u pavilonu V
stavbu zrealizuje firma M-SILNICE a.s., Chrudim
Stavební úpravy kulturního domu v Radimi
stavba bude realizována v období červen – září 2022 za podmínky,
že město Luže obdrží Dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
stavební úpravy jsou zaměřeny na modernizaci stávajícího kulturního domu, a to kuchyně, sociálního zařízení, sálu a volební místnosti
jedná se o probourání příčky mezi kuchyní a současným skladem,
díky čemuž se rozšíří kuchyň o prostor skladu
dále dojde k rozšíření výdejního okénka mezi kuchyní a sálem, bar
za kuchyní bude odstraněn
bude provedena výměna obkladů a dlažeb v kuchyni a sociálním
zázemí
v sále bude provedena nová štuková omítka, SDK kazety na stropě
budou nahrazeny SDK podhledem s tepelnou izolací a bude osazeno
nové osvětlení
ve volební místnosti bude provedena nová štuková omítka a výměna linolea
stavbu zrealizuje firma ELESTAV, s.r.o., Vysoké Mýto

OSMISMĚRKA

•

ARTEFAKT

•

KONTAKT

•

BOUŘE

•

MAŠLE

•

BŘITVA

•

OBEZITA

•

BUDOVA

•

OŘECH

•

ČINŽÁK

•

PRÁDELNA

•

FRUKTÓZA

•

PŘEKLAD
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NABÍDKA BRIGÁDY
Hrad Košumberk
Hrad Košumberk hledá brigádníky na
hlavní sezónu červen, červenec, srpen, září
2022. Požadavky – věk min. 18 let, ochota pracovat o víkendech a večer, pomoc při
kulturních akcích města, popř. průvodcovská činnost, zajištění běžného provozu na
hradě. Upřednostňujeme minimální délku
brigády na 1 měsíc.

VZPOMÍNKA
Čas neléčí bolest a rány, pouze nás učí žít bez toho, koho jsme milovali. Dne 5.2.2012
a 8.2.2012 uplyne již 10 let, co nás opustily naše milované maminky paní Olga Rejfová
a paní Blanka Tlapaková.
S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Více informací na tic@luze.cz nebo na tel:
736 481 206.

DOPORUČENÍ PRO
OBČANY
Velice doporučujeme všem občanům, kteří
bydlí v blízkosti vodních toků nebo mají již
z minulosti negativní zkušenost s povodněmi, aby se zaregistrovali do aplikace Mobilní rozhlas. V případě povodní nebo dalších
mimořádných událostí, budete ihned informováni prostřednictvím SMS nebo mobilní aplikace. Tuto službu mohou dostávat
všichni zaregistrovaní občané zdarma.
Registraci můžete provést na Turistickém informačním centru v Luži nebo na
www.luze.cz/zivot-ve-meste/mobilni-rozhlas/

VELITEL JPO II
Novým velitelem výjezdové jednotky hasičů je nově od 1. 1. 2022 VLADIMÍR
BULVA. Email: jednotkaluze@seznam.cz

VELIKONOČNÍ
JARMARK
na hradě Košumberk
V neděli 17. 4. 2022 Vás na hradě Košumberku čeká bohatý velikonoční dobový program. Těšit se můžete na stánky
s dobovými řemesly, Divadlo na Kolečku,
Rudy Haden (kouzlení, žonglování, balancování s gotickými sklenicemi na dýce),
dobový dřevěný kolotoč, středověkou
kapelu Gnomus. Tato akce bude zároveň
zahájením turistické sezóny našeho hradu.
Těšíme se na Vás!

OČKOVACÍ MÍSTO
V areálu Hamzovy léčebny bylo opět zprovozněno očkovací centrum pro veřejnost. Očkovací místnost jsme aktuálně přemístili do pavilonu L (konferenční sál). Cesta ke konferenčnímu
sálu je značena po celém parku směrovkami. K očkování je potřeba být řádně zaregistrován
přes centrální rezervační systém uzis.cz. Na webových stránkách hamzova-lecebna.cz naleznete přesný postup, jak se správně zaregistrovat, jsou zde uveřejněny i termíny očkovacích dnů.
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DOTACE V ROCE 2021
Město Luže v roce 2021 obdrželo dotace v celkové výši 22.908.384,73 Kč. Jednalo se o dotace z Evropských fondů, jednotlivých ministerstev a Pardubického kraje, jejichž přehled je uveden v tabulkách. Kromě toho město obdrželo dotaci na výkon přenesené působnosti v rámci tzv. souhrnného
dotačního vztahu ve výši 1.580.300 Kč, dotaci na uskutečnění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 186.000 Kč a kompenzační
bonus ve výši 592.500,47 Kč. Přes účty města byly příspěvkovým organizacím města – tj. Mateřské škole Luže a Základní škole Luže přeposlány
dotace na projekty tzv. šablon a na potravinovou pomoc v celkové výši 1.016.522,50 Kč.

Investiční dotace z Evropských fondů
Cisternová automobilová stříkačka pro JPO II Luže
Rekonstrukce kotelny ZŠ Luže - výměna zdroje
Celkem

4 402 552,50
349 840,67
4 752 393,17

Neinvestiční dotace z Evropských fondů
Město Luže podporuje zaměstnanost - 2 pracovní místa
Revitalizace veřejné zeleně ve městě Luže
Předcházení vzniku odpadu - kompostéry, štěpkovač
Celkem

877 854,67
580 577,55
3 312 181,40
4 770 613,62

Investiční dotace ze státního rozpočtu
Oprava návesní nádrže v Dobrkově
Stavební úpravy ZŠ Luže
Výstavba chodníku směr Luže Voletice
Celkem

1 636 000,00
5 069 361,00
3 509 328,00
10 214 689,00

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
JPO II Luže - zabezpečení akceschopnosti
Program regenerace městských památkových zón
Pečovatelská služba - odměny COVID-19
Program regenerace městských památkových zón - rezerva
Přírodní zahrada ZŠ Luže
Celkem

150 000,00
745 000,00
161 684,00
110 000,00
499 799,94
1 666 483,94

Investiční dotace z Pardubického kraje
Hrad Košumberk - zhotovení kopie pergamenové listiny
Projektová dokumentace stavby vodovodu Luže - místní
části Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky
Celkem

40 000,00
115 000,00
155 000,00

Neinvestiční dotace z Pardubického kraje
Pečovatelská služba
Košumberské léto a městské slavnosti
Provoz Turistického informačního centra
JPO II Luže - odborná příprava, zásahy a vybavení
Hrad Košumberk - oprava a statické zajištění jižní hradby
Celkem
CELKEM VŠECHNY DOTACE

1 076 000,00
30 000,00
15 605,00
77 600,00
150 000,00
1 349 205,00
22 908 384,73
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PAN PRIMÁŘ ČOČEK
Takto jsme ho všichni znali. Myslím, že
mnozí přidávali ještě slovo „náš“ pan primář. To proto, že celou svou prací a duší
patřil tisícům svých pacientů.
Poznal jsem ho před třiceti lety a takový
obraz mám v sobě dodnes. Vlídný, vtipný
a bystrý lékař, kterého měli všichni rádi, za
kterým přicházela procesí pacientů s oprávněnou nadějí na pomoc, pro lékařskou radu,
kterou vždy dostali.
Patřil k zakladatelům moderní etapy vývoje
dnešní Hamzovy léčebny. Zažil ještě pacienty s tuberkulózou. U něj platilo, že co dělal, dělal rád, nadto vždy výtečně. Dokázal,
že i zde v léčebně v Luži lze dělat skvělou
medicínu a dokonce se proslavit po celé republice. Byl u zrodu ortopedické protetiky
v léčebně. Zajistil rozvoj systematické a efektivní konzervativní léčby dětských skolióz.
Zavedl úspěšnou úpravu ortéz se zapínáním
vpředu, což ulehčilo velikou měrou dětem
léčbu, mnohdy trvající i roky. Měl znalosti

VZPOMÍNKA
26.1.2022 uplynulo pět let, co nás opustil náš tatínek, dědeček, pradědeček, pan
MUDr. Oldřich Čoček. Stále vzpomínáme
s láskou v srdci.
Dcera a syn s rodinami

a odvahu jet i na delší zaškolení v nové léčebné metodice do Německa.
Učil další. Je nutno hlavně připomenout
jeho moudré člověčenství. Jsem vděčný, že mne dokázal vést na začátku mé
práce v léčebně. Uměl mi říci věci potřebné. Byl mým učitelem. Nejen odborným ve svém oboru. Především lidským,
v přístupu k řešení problémů, k chápání
toho, co jsem ve svém mládí tehdy snad ani
neznal. Naše hovory bývaly dlouhé a dostali
jsme se až k věcem srdce a duše. Rozumě-

li jsme si. Byl jsem rád, že i svou profesní
aktivitu ukončil v léčebně, když už mu přece jen docházely síly. Byla a bude to vždy
i jeho léčebna, protože jí vytvářel.
Milý Oldřichu, děkuji Ti za všechny. Děkuji i za sebe, že se mi dostalo té cti, mít
tak skvělého přítele. Nejsi už mezi námi. Jsi
a budeš ale stále s námi, budeš žít ve své
odevzdané práci, v srdcích těch, kteří Tě
znali a mají Tě rádi.
S úctou Václav Volejník
Zveřejněno v únoru 2017 ve Zpravodaji HL
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MOBILNÍ ROZHLAS
Chcete být informování o dění v Luži a okolí ?
Stáhněte si ZDARMA do chytrého telefonu aplikaci Mobilní rozhlas a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách města jako jsou
upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do
Vašeho telefonu či e-mailu. Zprávy zasíláme také sms.
Pokud nevíte jak na to, na Turistickém informačním centru Vám rádi poradíme.
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KULTURA
VEČER PRO
DVA VE TŘECH
NA CHLUMKU
Večer plný nádherné hudby Antonína
Dvořáka, Johannesa Brahmse, Sergeje
Rachmaninova nebo George Gershwina v nesmírně zajímavém propojení
s autorskou poezií. Večer vztahových
mikropříběhů a lásky v mnoha podobách.
Emoce slov jdou ruku v ruce s energií
vycházející z nadčasových melodií. Nebude chybět humor ani nadsázka. To
je stručná anotace programu koncertu,
který se uskuteční v rámci programu
17. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.

PROČ BYCHOM MĚLI VÉST
NAŠE DĚTI K ČETBĚ?
Protože si pro naše děti přejeme jen to nejlepší a chceme, aby byly chytré a úspěšné!

Jeden z nejvýznamnějších a neznámějších současných českých houslistů
Jaroslav Svěcený byl hostem festivalu
v roce 2009. Tehdy šlo o jeho sólový koncert. Tentokrát se představí ve společnosti
dvou krásných žen. Lucie Tóth ho doprovodí na klavír a herečka Zdeňka Žádníková přispěje hrou na příčnou flétnou
a přednesem autorských básní.
Velice příjemný, nejen hudební večer
si můžete dopřát ve čtvrtek 05.05.2022
od 18:00 v nádherném prostředí kostela
Panny Marie Na Chlumku v Luži. Vstupenky koupíte na vstupenky.skutec.
cz, podrobné informace k programu na
hudebni.skutec.cz.

Obzvlášť v dnešním online světě je četba důležitá, jelikož je snadné si vše vyhledat na internetu
a tím také méně zaměstnávat mozek. Někdy je však mnohem přínosnější namáhat si hlavu
při čtení a rozvíjet tak své schopnosti. Četbou si člověk rozšiřuje slovní zásobu, zlepšuje své
vyjadřovací schopnosti, soustředěnost a vlastní fantazii. Navíc četba dokáže uvolnit od stresu
a uklidnit.
Četba by se neměla brát jako nudná ztráta času, ale jako zdroj rozvoje osobnosti a zdroj inspirativních myšlenek. Jelikož stále více dětí tráví čas u mobilního telefonu nebo u počítače, je
pravidelný čtenář výjimkou, a proto je důležité dětem četbu připomenout. Pokud děti číst nebaví,
můžeme jim pomoci třeba výběrem správné knihy. Vybírat je vhodné v knihovně, jelikož můžete
půjčovat literaturu různých žánrů a zájmů a pokud kniha nezaujme, jednoduše ji vrátíte a nebude
kniha doma ležet nečtená v knihovničce.
Knihovna již dávno neslouží pouze k půjčování povinné četby, ale najde se zde plno moderních
nových knih pro všechny věkové kategorie.
Svou sekci tu mají i literární díla pro náctileté, která jsou psána čtivě a slangovou mluvou, která
je může nadchnout a naladit k dalšímu čtení. Knihy jsou orientovány na závažná témata, ale také
romantické povídky, romány, deníky, sci-fi, fantasy a také komiksy.
Přijďte se podívat a třeba Vás nějaké knihy osloví. Budeme se na Vás těšit. Samozřejmě uvítáme
i nové dospělé čtenáře.
Z knihovny Lucie Pešinová

Z KNIHOVNY
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Další: J. Wilderová: Domek u jezera, L. de Fulvio: Dívka, která se dotkla nebe, M. Kallentoft: Křik k nebesům, S. Brown: Lest, P. Kohout: Vražedkyně
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Výpis usnesení
z 66. schůze Rady města Luže konané
dne 30. 12. 2021 v 08:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký
Omluven: M. Sýs
Rada města schvaluje:
01/66 Rozpočtové opatření č. 5/2021/RM, dle přílohy.
02/66 Věcný dar – didaktické a tvořivé hry pro děti ve
třídě Měsíček, pro Mateřskou školu Luže v hodnotě
3. 638 Kč, poskytnutý panem Alešem Košvancem,
dle přílohy.
Rada města bere na vědomí:
03/66 Změnu dodavatele elektrické energie s účinností od 01. 01. 2022.

Výpis usnesení
z 67. schůze Rady města Luže konané
dne 10. 01. 2022 v 08:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký
Omluven: M. Sýs
Rada města schvaluje:
01/67 Rozpis schváleného rozpočtu města Luže na
rok 2022 v členění podle podrobné rozpočtové skladby, dle přílohy.
02/67 Platové výměry ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ, dle
přílohy.
03/67 Dodatek č. 1624/B1/2021/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci
„Výstavba chodníku směr Luže-Voletice“, dle přílohy.
04/67 Záměr o pronájem nebytového prostoru-dřevěného stánku na nádvoří hradu Košumberk 1, Luže,
dle přílohy.
05/67 Přidělení bytu paní M. Š. v bytovém domě
U Stadionu 257, 538 54 Luže, byt č. 2 na dobu určitou od 14. 01. 2022 do 31. 01. 2023 a uzavření
Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
06/67 Přidělení bytu paní A. D. v bytovém domě
U Stadionu 257, 538 54 Luže, byt č. 4 na dobu určitou od 01. 02. 2022 do 31. 01. 2023 a uzavření
Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
07/67 Smlouvu na zprostředkování vystoupení „skupina Plavci & Jan Vančura“, dle přílohy.
08/67 Objednávku na produkci Velikonoční jarmark
2022 u firmy FB Agency Production s.r.o., dle přílohy.
09/67 Objednávku na produkci Městské slavnosti
3. 9. 2022– hrad Košumberk, dle přílohy.
10/67 Objednávku dle cenové nabídky na technický
dozor investora a koordinátora BOZP na stavební
akci: „Rekonstrukce místních komunikací v místní
části Srbce“ od pana Ing. Petra Harvánka, dle přílohy.
11/67 Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci: „Výstavba chodníku v obci
Radim“ se zhotovitelem Regionální muzeum v Chrudimi, dle přílohy.
12/67 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s panem Pavlem
Munzarem na vypracování projektové dokumentace

VÝPISY USNESENÍ
pro vydání územního rozhodnutí a pro provádění stavby
a energetického posudku na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení Luže – Bělá“, dle přílohy.
13/67 Memorandum o partnerství a spolupráci při
systémovém řešení odpadového hospodářství města
Luže se společnostmi AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o. a Elektrárny Opatovice, a. s., dle přílohy.
14/67 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným
výsledkem – zajištění provozu sběrného
dvora, převzetí a odstraňování odpadů se společností
AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o., dle přílohy.
15/67 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s. r., dle přílohy.
16/67 Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zajištění svozu
směsného komunálního odpadu s TS Hlinsko,
s. r. o., dle přílohy.

Výpis usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva města
Luže konaného dne 15. prosince 2021
od 18:00 hodin v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník, M. Sýs,
J. Kopecký, A. Košvanec, P. Kerhart, M. Zlesák,
P. Remeš, M. Hrnčál, I. Grimlová, J. Stoklasa,
T. Soukup, P. Holomek
Omluveni: S. Peterka
Zamítnutý návrh – usnesení nepřijato:
01/15 Zastupitelstvo města Luže schvaluje protinávrh program 15. zasedání Zastupitelstva města Luže
s vyřazením bodu programu č. 24/15.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
02/15 Program 15. zasedání Zastupitelstva města
Luže
03/15 Ověřovatelé: Irena Grimlová, Jiří Kopecký
04/15 Návrhovou komisi: Michal Zlesák, Ing. arch.
Tomáš Soukup
05/15 Čerpání rozpočtu města za období I.-XI. /2021,
dle přílohy.
06/15 Rozpočtové opatření č. 4/2021/ZM, dle přílohy.
07/15 Rozpočet města Luže na rok 2022 dle paragrafů na příjmy a výdaje jako schodkový, dle přílohy.
08/15 Střednědobý výhled rozpočtu města Luže na
období 2023-2025, dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže pověřuje:
09/15 Radu města Luže schvalováním rozpočtových
změn do příštího zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
10/15 Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2021.
11/15 Rozpočet Mateřské školy, Luže, okres Chrudim na rok 2022, dle přílohy.
12/15 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy, Luže, okres Chrudim, na období 2023-2025,
dle přílohy.
13/15 Rozpočet Základní školy, Luže, okres Chrudim
na rok 2022, dle přílohy.
14/15 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy, Luže, okres Chrudim, na období 2023-2025,
dle přílohy.
15/15 Rozpočet Základní umělecké školy, Luže,
okres Chrudim na rok 2022, dle přílohy.
16/15 Střednědobý výhled rozpočtu Základní umě-
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lecké školy, Luže, okres Chrudim, na období 20232025, dle přílohy.
17/15 Pro rok 2022 odvod odpisů Základní školy,
Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
18/15 Pro rok 2022 odvod odpisů Mateřské školy,
Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.
19/15 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve
výši 100.000,00 Kč na akci Obnova kostela ve Voleticích pro rok 2022, dle přílohy.
20/15 Aktualizovaný plán společných zařízení
při komplexních pozemkových úpravách Doly,
dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže revokuje:
21/15 Usnesení č. 15/03 ze dne 22. 5. 2019 ve znění „Zastupitelstvo města Luže schvaluje směnu pozemkových parcel č. 243/13 a 91/18 v k. ú. Zdislav
o celkové výměře 360 m² z majetku města Luže
do vlastnictví T. S., dále směnu p. p. č. 81/3 v k. ú.
Zdislav o celkové výměře 343 m² z majetku T. S. do
vlastnictví města Luže.“
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
22/15 Směnu části pozemkové parcely p. č. 243/11,
nově jako p. č. 243/15 o výměře cca 285 m², ostatní
plocha – ostatní komunikace a pozemkové parcely p.
č. 91/18, o výměře 75 m², ostatní plocha – jiná plocha, obě v k. ú. Zdislav, ve vlastnictví města Luže za
část pozemkové parcely p. č. 81/1, nově jako 81/6,
o výměře cca 327 m², travní porost, v k. ú. Zdislav, ve
vlastnictví pana T. S., dle přiložené smlouvy.
23/15 Změnu průběhu nesouladem dotčené části katastrální hranice, týkající se pozemkových parcel p.
č. st. 77, o výměře 11 m²; p. č. 365/9, o výměře 167
m²; p. č. 365/4, o výměře 60 m² a p. č. 365/5, o výměře 3 m², kdy navrženou změnou přecházejí výše
uvedené parcely z k. ú. Dobrkov do k. ú. Hroubovice.
24/15 Zakoupení částí níže uvedených pozemkových
parcel, o celkové výměře 9 809,3 m², které jsou ve
vlastnictví pana R. T., za částku 9 809 Kč, dle přílohy. Odkupované části pozemkových parcel tvoří
podíl 2/32 vzhledem k celku.
LV č. 1026:
- č. 248, o výměře 16023 m², orná půda
- č. 444/35, o výměře 4124 m², orná půda
- č. 444/36, o výměře 288 m², orná půda
- č. 444/37, o výměře 1241 m², orná půda
- č. 444/38, o výměře 2616 m² orná půda
- č. 502/43, o výměře 6958 m², orná půda
- č. 502/44, o výměře 8370 m², orná půda
- č. 570/2, o výměře 453 m², orná půda
- č. 578/25, o výměře 6095 m², orná půda
- č. 578/26, o výměře 6637 m², orná půda
- č. 588, o výměře 1806 m², orná půda
- č. 589, o výměře 457 m², orná půda
- č. 590, o výměře 1025 m² orná půda
- č. 591, o výměře 7481 m², orná půda
- č. 592, o výměře 252 m², orná půda
- č. 594/1, o výměře 435 m², orná půda
- č. 606/1, o výměře 12063 m², trvalý travní porost
- č. 628/2, o výměře 961 m², orná půda
- č. 629, o výměře 856 m², orná půda
- č. 633/1, o výměře 2964 m², orná půda
- č. 633/2, o výměře 3017 m², orná půda
- č. 634, o výměře 579 m², orná půda
- č. 635, o výměře 471 m², orná půda
- č. 639/2, o výměře 522 m², orná půda

INFO Z RADNICE
- č. 663/6, o výměře 357 mm², vodní plocha
- č. 663/7, o výměře 142 m², vodní plocha
- č. 663/31, o výměře 8216 m², orná půda
- č. 663/32, o výměře 9070 m², orná půda
- č. 663/34, o výměře 95 m², orná půda
- č. 663/35, o výměře 2368 m², orná půda
- č. 663/36, o výměře 15593 m², orná půda
- č. 663/38, o výměře 13892 m², orná půda
- č. 1026/5, o výměře 272 m², ostatní plocha
- č. 1026/6, o výměře 965 m², ostatní plocha
- č. 1026/9, o výměře 6 m², ostatní plocha
- č. 1026/12, o výměře 1174 m², ostatní plocha
- č. 1031/57, o výměře 221 m², ostatní plocha
- č. 1031/58, o výměře 225 m², ostatní plocha
- č. 1036/16, o výměře 162 m², ostatní plocha
- č. 1036/17, o výměře 108 m², ostatní plocha
- č. 1036/18, o výměře 267 m², ostatní plocha
- č. 1036/19, o výměře 14 m², ostatní plocha
- č. 1036/20, o výměře 389 m², ostatní plocha LV č. 1180:
- č. 298/1, o výměře 10416 m², trvalý travní porost
- č. 543/11, o výměře 740 m², orná půda
- č. 543/30, o výměře 4097 m², orná půda
- č. 543/31, o výměře 2227 m², orná půda
- č. 1031/19, o výměře 116 m², ostatní plocha
- č. 1031/20, o výměře 123 m², ostatní plocha
25/15 Prodej 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 o výměře
685 m², zahrada, vše v k. ú. Luže, panu P. Z., za cenu
3 220 000 Kč, dle přílohy.
26/15 Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova kamenné zdi hřbitova v Janovičkách“ z programu Ministerstva zemědělství Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků pro rok 2022.
27/15 Podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník
v ulici Husova v Luži“ z programu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2022.
28/15 Financování projektu a podání žádosti o dotaci
na projekt „Naučná stezka Krajem Slavatů“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Národní program
podpory cestovního ruchu v regionech na rok 2022.
29/15 Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební
úpravy kulturního domu v Radimi“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2022.
30/15 Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova
místní komunikace Andělská cesta v Luži“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora obnovy
a rozvoje venkova na rok 2022.
31/15 Podání žádosti o dotaci na projekt „Nízký
lanový park v Luži“ z programu Ministerstva pro
místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na
rok 2022.
32/15 Podání návrhu Ministerstvu kultury na rozšíření Městské památkové zóny Luže, dle přílohy.
33/15 Aktualizaci Strategie rozvoje města Luže
2021–2025, části 3.1 Akční plán doplněním rozvojové aktivity „Místo pro setkávání Janovičky“ do opatření I.1.1.4 Péče o veřejná prostranství, dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže bere na vědomí:
34/15 Monitorovací zprávu za rok 2021 ke Strategii
rozvoje města Luže na roky 2021-2025, dle přílohy.
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem všech mých předchůdců z řad starostů i zastupitelů, jménem spousty učitelů,
a hlavně jménem nespočtu žáků z Luže a okolí, bych chtěla velice poděkovat paní ředitelce ALENĚ ZDRAŽILOVÉ ze Slatiňan za její celoživotní oddanou uměleckou práci pro
naši lužskou Základní uměleckou školu. Paní ředitelka v naší „ZUŠce“ pracovala již od
28. 8. 1978 do 31. 8. 1986 jako učitelka (zpěv, sborový zpěv, hudební nauka, akordeon,
klavír, flétna) a od 1. 9. 1986 až do 31. 8. 2021 jako ředitelka. Navzdory ředitelským povinnostem však stále děti učila a krásně zpívala a zpívá dál.
Jako její žákyně paní ředitelku znám a vím, že tato práce byla jejím životem a hlavně
radostí. Samozřejmě i jí určitě často pracovní život komplikovala zbytečná byrokracie
a různá školská nařízení, ale také vím, že paní ředitelka všechny tyhle problémy s přehledem přezpívala a vyléčila hudbou. Přesně tak, jak to na správné „hudebce“ má být. A přesně takovou atmosféru, plnou lásky k hudbě a umění, předávala všem žákům. Za to jí patří
obrovské DÍKY a vděčnost všech bývalých i současných žáků ZUŠ Luže, kterým pomohla
vypěstovat lásku k hudbě a umění, a to bez rozdílu další umělecké kariéry.
Paní ředitelko, děkujeme Vám za Vaši práci a přízeň a doufáme, že se budeme dál vídat na koncertech a dalších akcích ZUŠ Luže, nově pod vedením Vašeho věrného kolegy
a následníka – pana Marka Jirovského.

DĚKUJEME!
Veronika Pešinová, starostka města Luže
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POZOR, SENIOŘI JSOU V OHROŽENÍ!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory
s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme
proto do úzké spolupráce s provozovatelem
informační linky 1188, společností Conectart.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy
osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich
dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost
různých zlodějů, podvodníků a násilníků.

rušení nemůže příbuzný mluvit.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru
začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní
situace a pod tlakem smyšlených okolností
a časové tísně potřebuje rychlou finanční
výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“
nepochybuje o tom, že senior v obavě o své
vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.

Proto jsme přistoupili k aktivní
osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného
robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami
bude doma vyzvánět telefon
s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto
oznámení. Pokud se Vás bude
někdo snažit přesvědčit, že je
Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako
doktor či notář a bude od Vás
chtít poslat peníze na účet nebo
si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte
a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle
158. Děkujeme. Policie České republiky."

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle
začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího
jménem a už se začne roztáčet kolotoč se
smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po
autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou
v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně
z různých, samozřejmě smyšlených důvodů,
nemůže přijít osobně, protože je například
v nemocnici nebo na služebně policie, posílá
k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví
si signál pro předání hotovosti a nic netušící
senior odevzdá peníze do rukou neznámého
člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem
ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám
do nemocnice přivezli s vážným zraněním,
vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“
Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností
provedení lékařského úkonu snadno seniora
přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě
tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec,
dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil
malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní
nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či roz-

Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré
své finanční prostředky. Zažívá
existenční problémy, zdravotní
a psychické dopady z prožitého
traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají
fatální.

Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční
škody podvodného jednání uplatňovaného na
seniorech přesahují desítky milionů korun.
Významnější pokles byl zaznamenán pouze
v roce 2020, kdy byl celý svět paralyzován
počínající pandemií a projevilo se to právě
i v poklesu páchané kriminality¨
Nedílnou součátí potírání zločinu je proto
prevence v různých podobách.
rok
počet
řešených
oznámení
způsobená
škoda, Kč

Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158
a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
Na policii (linka 158) se raději obraťte také
v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám,
které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do
zástavy přenechají např. doklady (mohou být
zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se
jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).

2016

2017

2018

2019

2020

627

715

575

499

437

28.617.467

34.071.152

Seniorům proto radíme:
Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří
Vám měli údajně volat, případně nejbližším
příbuzným.

27.652.303

29.618.185

12.453.627

plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence
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ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY MĚSTA LUŽE ZA ROK 2021
Co nového a zajímavého se stalo v uplynulém roce u výjezdové jednotky hasičů města
Luže? U jakých událostí a kolikrát zasahovala? To vše se dočtete v tomto shrnutí za loňský
rok 2021.
Výjezdová jednotka měla hlášeno v tomto
roce 60 událostí.
V oblasti technických pomocí bylo hlášeno
31 událostí. Mezi nejčastější hlášení patřilo
odstraňování stromů z pozemních komunikací
po častých větrných vichřicích.

Oproti předchozímu roku vystoupala hladina
řeky Novohradky pouze 1x na 3. SPA (stupeň
povodňové aktivity), kde dosaženým bodem
povodně byla výška hladiny 219 cm. Vzhledem k vydatným a vytrvalým dešťům naše
jednotka vypomáhala s vodním živlem až
v obci Holetín a nadále musela evakuovat
i dětské tábory za pomocí okolních jednotek
a IZS. Díky městu Luže byly poskytnuty náhradní prostory v místní sokolovně, na hradě
Košumberk a ve sportovní hale.

Ohlášených požárů v roce 2021 bylo 10. Mezi
vzniklé události patřil požár lesa, sazí v komíně,
transformátoru, požáry dopravních prostředků
a požár garáže v rodinném domě, kde došlo
k výrazné škodě na garáži a zbytek majetku byl
díky včasnému zásahu bez škody.

Mezi další technické výjezdy patřilo odstraňování provozních kapalin z pozemních komunikací, odčerpávání vody ze sklepů a otevírání
uzavřených prostor.
U dopravních nehod byl zaznamenán stejný počet výjezdů jako roku 2020, což činilo
11 událostí. Jednalo se o vyprošťování automobilů mimo pozemní komunikaci, řízení dopravy, čelní střety s vyproštěním osob
s lehčími a vážnými zraněními, resuscitace
a spolupráce s leteckou záchranou službou,
kde u jedné nehody došlo k úmrtí.

Ostatní pomoc byla ohlášena 7x jako transport
pacienta do vozu ZZS (zdravotnické záchranné
služby), použití AED (automatický externí defibrilátor) a spolupráce se složkami IZS (integrovaného záchranného systému).

Vzhledem ke spolupráci s městem Luže byly
prováděny hasičské hlídky na konajících se akcích, a také nadále byla prováděna pravidelná
dezinfekce veřejných prostor města Luže a okolí vzhledem k přetrvávající pandemii Covid 19.
Členové výjezdové jednotky se pravidelně
zúčastňují školení a vzdělávání, které je pro
ně velice důležité. Patří tam školení ve Vysokém Mýtě Fire Dragon 7000, který funguje na
principu plynného paliva a tento kontejner je
specifický svým uspořádáním prostorů, připomínajících bytovou jednotku. Nadále se účastní
školení výjezdové jednotky, školení zdravovědy zaměřené na dopravní nehody, otevírání
uzavřených prostorů, motorových pil, školení
strojníků, školení a zkoušky velitelů družstva.
Rozlučme se tedy se starým rokem a přivítejme
nový! Přejeme to nejkrásnější do roku 2022.
Velitel VJ města Luže
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MATEŘSKÁ
ŠKOLA
Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod hrudu,
tam já zimu přebudu.
Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám se já do křovin,
až na jaře vyletím.
Vánoce jsou za námi, a ani s novým rokem
jsme se, tolik očekávané, sněhové nadílky
opět nedočkali. Co se dá dělat. Nám to ale
nevadí, s chutí jsme se vrhli do práce. Celé
vánoční období jsme zakončili Tříkrálovým
svátkem. Děti se seznámily s pověstí o třech
králích, vyprávěli jsme si, odkud a kam králové putovali, zazpívali si koledu My tři
králové jdeme k vám a vyrobili si tříkrálové
koruny. Na závěr jsme odstrojili stromeček
a definitivně se rozloučili s vánočními svátky.
Začátkem nového roku jsme navštívili
v Hamzově léčebně venkovní učebnu zeměpisu, kde jsme v „Ptačí hodince“ pomáhali sčítat Kaštánkovi a Doubníčkovi ptáčky,
kteří přilétali do krmítka. Čekání na přilétající ptáčky jsme vyplnili různými pracovními činnostmi. Předškolní děti si procvičily
předmatematické dovednosti při sčítání stejných druhů ptáčků. A také se naučily jejich
názvy. Mladší děti si mohly ptáčky natisk-

ZŠ A MŠ
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nout a podle vzoru vybarvit. Měli jsme štěstí
a do krmítka skutečně přiletěl zvonek zelený,
několik hýlů a sýkorek.
A na co se můžeme v blízké době těšit?
V únoru půjdeme na divadelní představení
O pejskovi a kočičce a v březnu se předškolní děti zúčastní plaveckého výcviku v krytém
bazénu ve Skutči.
Třída Měsíček děkuje Kristýně a Alešovi
Košvancovým za sponzorský dar.
Moc se těšíme, co nového a zajímavého nám
rok 2022 přinese.
Kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ
ŠKOLA LUŽE
Než jsme se všichni nadáli, máme již za sebou polovinu školního roku a s ním spojené pololetní vysvědčení. I když se některé
třídy občas vzdělávaly distančně, můžeme
říct, že jsme většinu školních dní mohli být
ve škole a učit v běžném režimu. Sice nám
to trochu zkomplikovalo pravidelné testování žáků (po novém roce 2x týdně) a proticovidová opatření, ale to vše již zvládáme
bez větších potíží.
Na druhém stupni již jsou dokončené veškeré drobnosti po rekonstrukci výukových prostor a v jarních měsících přichystáme den otevřených dveří, kdy Vám chceme ukázat vše,
co se podařilo ve škole vybudovat. Pro žáky
2. stupně nově zprovoznili vyučující českého jazyka čtenářský koutek, ve kterém
si žáci mohou na školní chodbě posedět
a přečíst časopis či knihu nebo jen tak podiskutovat. Pro zpříjemnění pobytu ve
školní šatně jsme žákům na II. stupni vybudovali oddechový koutek z původního
nábytku ředitelny.
Dne 10. ledna 2022 také uskutečnila
naše škola online kontakt s Velkou Británií. 9. třída spolu s paní učitelkou Elderfieldovou komunikovala s rodilým
mluvčím Johnem a jeho manželkou Hanou. Žáci se dozvěděli o Johnově životě
a jeho velké zálibě - letectví, které se od
dětství věnuje. Nejdříve v podobě lepených
leteckých modelů, přes několikaletou účast
v Air Cadets, opravami starých letadel
a létání s letadlem Tiger Moth. Jsme rádi, že
se navázání spojení s Anglií vydařilo a těší
nás, že máme přislíbeno další setkání.
Ve druhé polovině ledna se žáci 7. ročníku vydali na lyžařský výcvik do Stříbrnic u Kralického Sněžníku. Celkem
vyrazilo 21 žáků společně s žáky ze ZŠ
Hrochův Týnec a celý týden se věnovali výuce lyžování a dalších dovedností
užitečných v zimním období na horách.
V době, kdy píši tyto řádky, mají právě
před finálními PCR testy, tak pěvně věřím,
že vše dobře dopadne a proběhne, jak má
a jak píši o několik řádků výše. Fotografie
a informace z lyžařského výcviku Vám přineseme v příštím vydání Zpravodaje.
Mgr. Vít Hospodka, Blanka Elderfieldová
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Čtenářský a oddechový koutek

AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
O spalování v kotlích, občanská vybavenost, strategie obcí
Pravidelně vás informujeme o nových aktivitách v oblasti komunitní energetiky. V posledních týdnech byla založena energetická
komise MAS a jednou z jejích prvních aktivit
směrem k občanům a ve spolupráci s obcemi jsou osvětové informační akce – první
věnuje pozornost tématu spalování v kotlích
a orientaci obyvatel v dostupných možnostech
při výběru nového zařízení, MAS připravuje
pomoc občanům v oblasti kotlíkových dotací,
kontaktujeme a síťujeme zájemce i odborníky
v rámci Platformy pro komunitní energetiku (KE) v našem území, kontaktní formulář
najdete na našem webu pod stejným názvem.
Druhou významnou aktivitou je příprava
6. výzvy PRV, která bude zaměřena na tzv. čl.
20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (zjednodušeně občanská
vybavenost obcí). Její prioritou je podpora
činnosti spolků, např. zlepšením zázemí,

často půjde o mobilní zařízení pro kulturní
či spolkové akce pro veřejnost, ale může jít
i o veřejná prostranství, kde se obyvatelé scházejí, vybavení škol, podporu činnosti hasičů,
obchody pro obce apod.
Počátek roku je také opět ve znamení strategických dokumentů obcí-MAS pomáhá jak
s aktualizací dokumentů, aby byla zajištěna
potřebná podpora pro připravované žádosti do
nového dotačního období, tak pomáhá zajistit
přípravu dlouhodobých strategických dokumentů v obcích v souladu se svým opatřením
4.2.3: Lokálně a strategicky (sledujeme pokrok) v nové strategii Chráníme svůj životní
prostor II.
Slaďování lokálních strategií a shoda na prioritách totiž představuje dle místních aktérů
nástroj, jak účinně nakládat s dostupnými prostředky, aby se netříštily a pomohly v rozumném čase realizovat místní cíle.
Pokračuje příprava zapojení MAS SKCH

do OP TAK (operační program technologie
a konkurenceschopnost). V sekci Pro podnikatele najdete příklady plánovaných projektů,
které bude možné realizovat přes CLLD (tedy
MAS) už v roce 2022. Podnikatelé mohou
plánovat projekty od 200 tisíc Kč do 2 mil.
Kč s cílem modernizovat, zvyšovat technologickou úroveň svých firem a tím pádem svoji
konkurenceschopnost. Již evidujeme několik
desítek zájemců a další informace upřesníme
koncem února.
Sledujte naše aktivity na webech:
www.masskch.cz a www.map2030.cz
a také facebooku www.facebook.com/masskch
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Luže centrum pro rodinu
ÚNOR 2022
ÚTERÝ 9-12 hodin Hrátky s batolátky/Zdravíčko
●
●
●
●
●

1.2.2022 Bude zima, bude mráz
8.2.2022 Únor bílý, pole sílí
15.2.2022 O veliké řepě – divadlo pro nejmenší
22.2.2022 Ptáčci v kleci
1.3.2022 zavřeno - prázdniny

Téma diskuze: Vztek a oblékání
Určeno pro maminky s dětmi od 1 do 6 let. Součástí
programu je volná herna pro děti a doprovodné aktivity,
které jsou pro děti i rodiče dobrovolné. Na program je
možné přijít kdykoliv v průběhu a kdykoliv odejít. Program
se skládá z herny, říkanky, kreativního tvoření s dětmi a
diskuze maminek. Vstupné 30 Kč.

ČTVRTEK
●
●
●
●

9-12 hodin Aby malé bylo velké

3. 2. 2022 Ptáčci v krmítku
10. 2. 2022 Sněhuláček Panáček
17. 2. 2022 Masopustní veselice
24. 2. 2022 Sněženky

Téma diskuze: Ostych u malých dětí
Určeno pro maminky s dětmi od 1 do 6 let. Součástí
programu je volná herna pro děti a doprovodné aktivity,
které jsou pro děti i rodiče dobrovolné. Na program je
možné přijít kdykoliv v průběhu a kdykoliv odejít. Program
se skládá z herny, říkanky, kreativního tvoření s dětmi a
diskuze maminek. Vstupné 30 Kč.

STŘEDA
●
●
●
●

2.2. 2022 Smaltované lžičky
9. 2. 2022 Papírové kočičky
16.2. 2022 Závěs srdce z větviček
23.2. 2022 Masopustní průvod

Téma diskuze: Vztah mezi otcem a dítětem
V rámci programu je volná herna pro děti, venkovní
zahrada, kreativní tvoření a dobrovolná diskuze nad
tématem. Program je určen pro starší školkové a školní
děti a rodiče. Po domluvě je možné vyzvedávání dětí ze
školní družiny Luže. Vede výtvarnice a mozaikářka Zuzka
Melckenbeeck. Vstupné 30 Kč.

STŘEDA

15-17 hodin Lego eko kroužek

Probíhá ve volnočasovém centru, Žižkova 148, Luže
538 54. Vede Dominika Košnarová. Určeno pro
přihlášené děti ve věku 7-10 let.

STŘEDA

17-18 hodin

Jóga pro seniory

Probíhá ve volnočasovém centru, Žižkova 148, Luže 538
54. Vede Jana Ondráčková. Určeno pro volnou veřejnost.
Vstupné 30 Kč.
Mimořádné akce

23. 2. 2022 Masopustní průvod
od 15 hodin trasa od RC DaR směrem k Hamzově
léčebně a na náměstí, vede Zuzka Melckenbeeck a
Míša Boháčová. Vstupné dobrovolné, masky vítány.

Adresa: Družstevní 366, Luže 538 54. Kontakty – Mgr. Dominika Košnarová Dis, tel.: 603 880 938,
rodinnecentrum.dar@gmail.com, www.materskecentrum.estranky.cz
Aktivity projektu „Rodinné centrum DaR“ jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV. Činnost RC DaR podporuje
celoročně Město Luže a Pardubický kraj.

Klub Otazník

14:30-17 hodin

KAM ZA KULTUROU

INZERCE

TOMÁŠKOVA

VÝVOJ VÝROBA A OPRAVY
ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

20.3.
FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
23.3.
VÝLET DO ŠPANĚL

Košumberk 65

27.3.
4TET

IČO: 60142499

Vývoj a zakázkové elektroniky, instalace a opravy PC,
opravy retro elektronických zařízení

mail: 469671869@iol.cz
tel.: +420602411802
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NOVÁKOVA

2022

22l3–17l5l2021
20l3–15l5

Patrik Procházka

Nabídka služeb v aplikacích průmyslové a automatizační techniky
a programování PLC automatů (Simatic,Mitsubishi,Amit,Koyo ....)
a mikrokontrolérů

ÚNOR 2022

30.3.
DECHOVÝ KVINTET
PKF & JAN ČENSKÝ
3.4.
LOUSKÁČEK
10.4.
HARFA
KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ
24.4.
STARCI NA CHMELU

27.4.
LENORA V. J. TOMÁŠKA
1.5.
PS RUBEŠ & PS SLAVOJ
3.5.
DASHA SYMPHONY
5.5.
JAROSLAV SVĚCENÝ
8.5.
PRODANÁ NEVĚSTA

12.5.
IRENA BUDWEISEROVÁ
15.5.
EVA URBANOVÁ
& MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ
TRIO

hudebni.skutec.cz

Změna programu vyhrazena

POŘADATEL

HLAVNÍ SPONZOR

PARTNEŘI

G
PARDUBICKÝ KRAJ

18.-20.2.2022
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM HASIČŮM
Být hasičem SDH, je třeba vzácná povaha.
Heslo máme: „vždycky pomáháme“.

ZPÍVÁNÍ POD
VÁNOČNÍM
STROMEM
Dne 19. 12. 2021 proběhlo na lužském náměstí opět Zpívání pod vánočním stromem
pořádané skautským střediskem Tangram.
Během odpoledne se skauti všeho věku sešli, aby připravili betlém pro svatou rodinu
s malým Ježíškem, anděla a pasáčky. Vše se
podařilo nachystat bez závažnějších problé-

Ve dne i v noci jsme připraveni pomoci.
Jsme tvrdí a na sebe hrdí,
Řeknu to rovnou, cvičíme ve chvíli volnou.
Když sirénu slyšíme, z domu rychle běžíme.
Vždy jsme svorni, když jedeme k ohni.
Přilbu nasadíme, s ohněm si poradíme.
Připraveni jsme zkrátka, i když se zvedne Novohradka.
Když se zákrok podaří, u srdce to oblaží.

Autor: Richard Husch

mů a nic tak nebránilo tomu, aby všichni zájemci mohli mezi 16:00 a 17:00 přijít. Kromě pohledu na samotný živý betlém bylo
možné si z místa odnést i Betlémské světlo symbol Vánoc, pokoje a lásky, který je každoročně rozvážen až ze skutečného Betléma
do celého světa skauty a skautkami z mnoha
států, aby si z něj každý z nás mohl připálit svíčku a obrazně si tak poselství Vánoc
přinést až do svého domu. Během celé akce
také probíhala sbírka, jejíž výtěžek již tradičně přispívá k provozu Azylového domu
pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě.
Tento rok se nám podařilo vybrat 3100 Kč
a děkuji každému, kdo jakkoliv přispěl. Děkuji také všem, kteří se na zdárném průběhu
akce podíleli, tedy skautům i radnici, kteří
umožnili tuto krásnou tradici dále nepřetržitě udržovat i v této, nejen pro veřejný život a setkávání se, obtížné době. Obzvlášť
pak děkuji svaté rodině, která muzikálně
doprovodila celý večer a všechny tím rozveselila. Pevně věřím, že se příští rok opět
sejdeme pod vánočním stromem a společně
si prožijeme atmosféru blížících se Vánoc.
Za všechny skauty Vám všem přeji jen to
nejlepší v roce 2022.
Jakub Hrubý – Vedoucí střediska

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
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