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„Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.“
Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879-1955
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-miru/

POMOC VÁLKOU SUŽOVANÉ UKRAJINĚ
K dnešnímu dni jsme společnými silami pomohli zajištěním ubytování a základních potřeb pro život pěti rodinám z Ukrajiny. Jedná
se pouze o ženy a děti (velké i malé). Další rodina čeká na uvolnění městského bytu.
Matkám intenzivně a celkem úspěšně hledáme pracovní uplatnění a děti směřujeme do
školy. Všechny rodiny jsou velice pokorné
a vděčné za pomoc. I přesto, že jsou u nás
zatím v bezpečí, žijí v nepopsatelném strachu
o své blízké a o své domovy. Nikdo z nás si
to nedovede představit…
Velice Vám všem děkuji za obrovskou pomoc! Děkuji všem, kteří nabídli ubytování
v soukromí bez nároku na nájem. Děkuji všem dárcům za vybavení bytů, děkuji
všem skvělým lužským hospodyňkám, které okamžitě zareagovaly a zajistily rodinám
nákup potravin tak, aby rodiny mohly do

začátku fungovat samostatně! Mohla bych
zde nyní jmenovat spoustu jmen našich sousedů z Luže a místních částí, ale pomohlo také spousta lidí ze širšího okolí. Každý
z Vás pomohl, jak mu jeho osobní situace
nejlépe dovolovala, a proto si Vaší pomoci
nesmírně vážím a mohu Vás ujistit, že jste
udělali úžasný projev lidskosti a pochopení
a pomohli jste lidem, kteří by bez této pomoci byli odsouzeni k trýznění hladem a zimou.
Jsem na Vás opravdu pyšná. Dokázali jste mě
a mnohým skeptickým lidem, že stále žijeme
ve společnosti chápajících a pomáhajících
lidí, a tak navzdory všemu, co se děje věřím,
že dobro zvítězí. Věřte tomu taky, ať mají ty
naše životy opravdový smysl.

zatím nikdo na hlavu nemíří a teď musíme
mít hlavně naději a pochopení.

Také věřím, že nás pochopení a odstranění
předsudků spojí a nebudeme nikomu nic vyčítat ani závidět.... Nám ani našim rodinám

Veronika Pešinová – starostka města

Speciální velké poděkování bych touto formou chtěla předat panu Alexandru Vlačihovi z Kaštanky, který od počátku válečného
napadení Ukrajiny intenzivně a oddaně pomáhal (a pomáhá i nadále) všem ukrajinským
rodinám, které do Luže přišly hledat bezpečí.
Osobně jim všem věnoval veškerý svůj volný
čas, je jim stále k dispozici a díky perfektní znalosti ukrajinštiny je nenahraditelnou
spojkou v komunikaci s rodinami v zajištění
jejich nejnutnějších potřeb. Jeho okamžitá
a nezištná pomoc by měla být příkladem nám
všem! Děkuji.
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ZPRÁVY Z MATRIKY

LEŽÁKY
V sobotu 25. 6. 2022 připravujeme program na uctění památky 80. výročí vypálení Ležáků. Program začne v lužské sokolovně promítáním filmu Ležáky 42, poté
se autobusem přemístíme do Habrovče
u Vrbatova Kostelce, kde se pokloníme
památce vrchního strážmistra Karla Kněze
a kde nám jeho hrdinský příběh přiblíží
jeho vnučka Alena Mergl Kučerová. Nakonec přejedeme do samotných Ležáků, kde
společně poobědváme a celé odpoledne
věnujeme komentované prohlídce areálu
památníku a hrobodomů.

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Věrou Kraibichovou, Bělá – 71 let

OBJEDNÁVKA PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Vážení klienti.
Postupně pro vás nasazujeme nový on-line objednávkový systém. Aktuálně jsou již k dispozici na našich stránkách volné termíny v ordinaci v Luži a Chroustovicích a Chrudimi.
https://www.praktikmichal.cz/objednani-luze/

Zájemci se hlaste na emailu:
starostka@luze.cz, autobus bude zdarma.

Objednávkový systém SmartMedix Net poskytuje:
Anonymní jednorázové objednání a rychlé předávání požadavku pacienta lékaři /bez registrace v systému
Trvalé přihlášení do systému/ registrace/, kdy po prvotní nezbytné registraci svého mailu
v ordinaci vám umožňuje jednoduché přihlášení do objednávkového systému, prostřednictvím něhož můžete kdykoliv v budoucnu:

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce za blahopřání a poukázku k mým 70. narozeninám.
Děťáková
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
se přišli naposledy rozloučit s naším milovaným manželem a tatínkem panem Ladislavem Jelínkem. Děkujeme za květinové
dary a slova útěchy.
Manželka a dcery s rodinami

BESEDA
S DŮCHODCI
V pátek 22. dubna 2022 Vás zveme 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.

•

zadat objednávku k návštěvě lékaře a mít přehled o plánovaných termínech svých
návštěv

•

zaslat žádost o eRecept

•

zaslat vzkaz lékaři (informaci k léčbě, dotaz k dalšímu postupu apod.)

•

sledovat stav vyřízení jeho požadavků

•

zaslat soubor ve formátu pdf nebo obrázku

•

mít přehled o termínech svých očkování

•

Děkujeme za pochopení. MUDr. Petr Michal

DOKONČENÍ PROJEKTU OBNOVA
SÍDELNÍ ZELENĚ
Během března až května bude firma Vykrut dokončovat realizaci projektu Obnova sídelní zeleně
(zahradnické práce).
•

V ulici Jeronýmova - park u řeky - 10x lužská lavička, mlatové cesty, trvalky,
odpadkové koše

•

Náměstí v Luži - doplnění štěrkových záhonů

•

Park u pošty - odseková pískovcová dlažba, 2x lužská lavička upravená na míru,
odpadkový koš

•

Park u ZUŠ - záhon, štěrkový trávník, výsadba stromů, odstranění pařezů, 6x lužská
lavička, čmelín, odpadkový koš

•

Sportovní areál - frézování pařezů, plůtek kolem záhonu, dosazení záhonu

•

Park pod Chlumkem - frézování pařezu

•

U obchoďáku - dosazení trvalek do štěrkových záhonů

•

Park U Stadionu - mlatová cesta, záhony, 3x lužská lavička, odpadkový koš

•

Hřbitov Luže - vysazení tůjí, obnova trávníku z vnější strany hřbitova, frézování
pařezů uvnitř

•

Areál hrad Košumberk - výsadba ovocných stromů s ohrádkami proti okusu zvěří,
náhrazení okousaných jeřábů, obnova trávníku pro pastvu

•

Bělá u bytovky - výsadba keřů, 2x lužská lavička, frézování pařezů
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TAJEMSTVÍ PŮDY
Prostřednictvím projektu nazvaného Tajemství půdy: Nálezy z geníz českých a moravských synagog chce Židovské muzeum v Praze představit více než 1600 restaurovaných
předmětů. A to pomocí výstav, webových
stránek, online katalogu a prezentace na sociálních sítích.

potřeby jako třeba boty. Toto všechno nalezli pracovníci pražského Židovského muzea
v uplynulých desetiletích a tento soubor více
než tisícovky nově restaurovaných sbírkových
předmětů dnes představili veřejnosti v rámci
projektu Tajemství půdy.
Zdroj: https://zpravy.proglas.cz/udalosti/projekt-tajemstvi-

Nejde o nahodilé nálezy archeologů, jak ve
vysílání Proglasu vysvětlila ředitelka projektu Lenka Uličná. „Geníza je hebrejský termín pro nařízení odkládat předepsaným
způsobem předměty, které již neplní svou
rituální roli, ale z náboženských důvodů
není možné je zničit. Geníza označuje nejen samotné nařízení, ale také prostor, do
kterého se předměty odkládají. Ve střední
Evropě to byla právě nejčastěji půda synagogy,“ vysvětlila Lenka Uličná, proč zve
projekt právě do půdních prostor. „Z půdy
synagogy se nastřádané předměty mohly
později vzít a uložit na židovském hřbitově. Nicméně ne vždy se tak stalo. A proto
my nyní zkoumáme předměty, které na
půdách synagog zůstaly.“
Jde především o modlitební řemínky, svitky Tóry, amulety či nejrůznější věci osobní

-pudy-odhaluje-predmety-nastradane-v-podkrovi-synagog/

Již od dubna bude, v rámci připomínky 80.
výročí holocaustu, v lužské synagoze k vidění
výstava „Tajemství půdy“ - nově otevřená stálá expozice představí nálezy z lužské genizy
uložené v Židovském muzeu v Praze, zároveň
zde také zahájíme expozici přibližující židovskou komunitu v Luži na přelomu 19. a 20.
století a osudy jejích členů během 2. světové
války a tyto dvě stálé expozice doplní na období duben až srpen 2022 výstava zapůjčená
z Muzea romské kultury v Brně pod názvem
Genocida Romů v době 2. světové války.
Otevřeno bude:
duben–květen: neděle 10:00 – 17:00
červen–září: pá, so, ne 10:00 – 17:00

DUBEN 2022
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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, komunikační schopnosti – průvodcovská činnost, zajištění běžného provozu na hradě.
Upřednostňujeme minimální délku brigády na 1 měsíc.
Více informací na tic@luze.cz nebo na
tel: 736 481 206.

HRAD KOŠUMBERK
NÁVŠTĚVNÍ DOBA 2022

duben–květen
St–Ne + státní svátky 10:00–17:00
červen–srpen
Út–Ne + státní svátky 10:00–17:00
září–říjen
Pá–Ne + státní svátky 10:00–17:00

SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
ZNÁTE LUŽI A OKOLÍ ?

Víte, kde můžete toto místo navštívit? Pište na mail tic@luze.cz, nebo osobně přijďte na Turistické informační centrum. Ty nejrychlejší správné odpovědi odměníme.

VZPOMÍNKA
30. března uplynul rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka Marta
Vyčítalová.
Stále vzpomínáme s láskou v srdci.
Manžel s rodinou
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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

SBÍRKA PRO UKRAJINU V LUŽI

DUBEN 2022
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ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Od 11. 11. 2021 do 31. 1. 2022 probíhala Sběrová soutěž se společností ELEKTROWIN a. s., kdy bylo možné na
sběrný dvůr v Luži odevzdat vysloužilý
elektrospotřebič a dostat se do slosování

o zajímavé ceny. Losování proběhlo dne
23. 2. 2022 a bylo rozdáno celkem 6 hodnotných cen, mimo jiné čistička vzduchu,
žehlička či varná konvice. Všem výhercům srdečně gratulujeme.
Soutěž byla pořádána za finanční podpory
Pardubického kraje.

SOUTĚŽ
Kastelán hradu Košumberk vyhlašuje
soutěž o nejkrásnější kraslici.
Kraslice noste na TIC do 15. 4., následně
budou vystaveny na Velikonoční výstavě na
hradě, která bude probíhat od 1. do 17. 4.
2022. Tímto Vás na ni srdečně zveme. Nejhezčí kraslici vyhodnotí návštěvníci, kteří
výstavu zhlédnou v období Velkého pátku
až Velikonočního pondělí. Vyhlašujeme
3 kategorie – do 7 let, do 15 let, do 120 let.
Výherci budou zveřejněny v květnovém
vydání zpravodaje.
Více informací na tel: 736 481 205

RECEPTY
K UVEŘEJNĚNÍ
Zasílejte nám na tic@luze.cz, popř. přineste osobně Váš originální a osvědčený
recept české i světové kuchyně, recept na
zdravá jídla i sladké moučníky. Můžete
zaslat i fotku. Máte např. recept, který
si předáváte z generace na generaci, a se
kterým se chcete podělit? Všechny budeme postupně uveřejňovat ve zpravodaji
a třeba budou pro někoho dobrou inspirací
při vaření. Děkujeme.
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Výpis usnesení
z 70. schůze Rady města Luže konané
dne 21. 02. 2022 v 08:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník, M. Sýs
Omluveni: J. Kopecký
Rada města schvaluje:
01/70 Finanční dar pro Domov na rozcestí
Svitavy za účelem provozu Pobytových sociálních služeb ve výši 5.000 Kč, dle přílohy.
02/70 Finanční dar pro Domov u fontány za
účelem poskytování sociálních služeb ve výši
5. 000 Kč, dle přílohy.
03/70 Finanční dar pro Fokus Vysočina, z.ú.
za účelem spolufinancování služby sociální
rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním ve výši 6. 526 Kč, dle přílohy.
04/70 Finanční dar Oblastní charitě Nové
Hrady u Skutče na provozní náklady ve výši
20. 000 Kč, dle přílohy.
05/70 Finanční dar pro obecně prospěšnou
společnost KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.
za účelem zajištění provozu Linky důvěry
Ústí nad Orlicí ve výši 3.000 Kč, dle přílohy.
06/70 Finanční dar pro neziskovou organizaci Péče o duševní zdraví, z.s. na provozní
výdaje sociální služby střediska Chrudim ve
výši 5.000 Kč, dle přílohy.
07/70 Finanční dar SeniorCentru Skuteč na
provozní náklady služeb domov pro seniory
a domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 16. 000 Kč, dle přílohy.
08/70 Finanční dar pro Sociální služby Česká Třebová za účelem provozu Týdenního
stacionáře ve výši 10. 000 Kč, dle přílohy.
09/70 Finanční dar pro Sportovní unii Chrudimska, z.s. za účelem zajištění slavnostního vyhlášení výsledků ankety „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2021“ ve výši
6.000 Kč, dle přílohy.
10/70 Finanční dar pro Základní školu
a Praktickou školu Svítání o.p.s. za účelem
vybavení místností pro terapie a tělocvičnu
ve výši 5.000 Kč, dle přílohy.
11/70 Finanční dar účelově určený pro SDH
Doly:
- zajištění oslav ke 100. výročí založení
SDH ve výši 30.000 Kč pořízení nového
hasičského praporu ve výši 70.000 Kč, dle
přílohy.
12/70 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání mezi městem Luže a Petrem Zárubou, dle přílohy.
13/70 Rozpočtové opatření č. 1/2022, dle
přílohy.
Rada města neschvaluje:
14/70 Finanční dar pro obecně prospěšnou
společnost na provozní výdaje sociální služby Včelka sociální služby o. p. s, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
15/70 Podání žádosti o dotaci na projekt
„Místo pro setkávání Janovičky“ z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

VÝPISY USNESENÍ
prostřednictvím výzvy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z. s.
16/70 Ceník nájemného pro konání společenských akcí, kulturních akcí a plesů v objektu
města Luže platný od 1. 3. 2022 pro Kulturní
dům Radim “, Radim 68, Luže, dle přílohy.
17/70 Ceník nájemného pro konání společenských akcí, kulturních akcí a plesů v objektu
města Luže platný od 1. 3. 2022 pro „Kulturní
dům Srbce “, Srbce čp. 18, Luže, dle přílohy.
18/70 Ceník nájemného pro konání společenských akcí, kulturních akcí a plesů v objektu
města Luže platný od 1. 3. 2022 pro „Kulturní
dům Doly “, Doly čp. 24, Luže, dle přílohy.
19/70 Uzavření Smlouvy o pronájmu dřevěného uzamykatelného stánku na nádvoří hradu
Košumberk v Luži s paní Vlastou Surovou,
Řepníky 66, Řepníky na dobu určitou od 1. 4.
2022 do 18. 9. 2022, dle přílohy.
20/70 Smlouva o poskytování služeb firmou
Netpromotion group, s.r.o. pro web www.hradkosumberk.cz – nasazení GDPR, dle přílohy.
21/70 Smlouva o dlouhodobém pronájmu 2 ks
ocelových lahví na stlačené nebo rozpuštěné
plyny Messer od 16. 1. 2022 do 15. 1. 2024,
dle přílohy.
22/70 Smlouvu o výpůjčce části nemovité
věci, parcely p. č. 267/3, o výměře cca 15 m²,
v k. ú. Luže, za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik, dle
přílohy.
23/70 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
Agumont, s.r.o. na realizaci veřejné zakázky
s názvem „Hospodaření s dešťovou vodou
v areálu fotbalového hřiště – město Luže“, dle
přílohy.
24/70 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky
s názvem: „Osvětlení lávky na hradě Košumberk“, se zhotovitelem Petrem Janeckým,
Lipka 451, 538 54 Luže, dle přílohy.
25/70 Objednávku dle cenové nabídky na
technický dozor investora a koordinátora
BOZP na stavební akci: „Stavební úpravy vozovky v ulici Na Výsluní – Luže“ od pana Ing.
Petra Harvánka, dle přílohy.
26/70 Memorandum o spolupráci mezi městy
Skuteč, Proseč a Luže o zachování stavebního
úřadu v POÚ Skuteč, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 71. schůze Rady města Luže konané
dne 07. 03. 2022 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký, M. Sýs, M. Hrnčál
Rada města schvaluje:
01/71 Neinvestiční dotaci spolkům v maximální výši do 50.000,00 Kč na jednu žádost
pro rok 2022, dle přílohy.
02/71 Smlouva o provedení muzikálového
představení dodavatele ThreeCreation, s.r.o.
- Můj děda je čert, které se bude konat 9.7.
2022 v 17 hod. na hradě Košumberku v rámci
programu Košumberského léta, dle přílohy.
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03/71 Přidělení bytu paní Uliane Vasylyshyn
v bytovém domě U Stadionu 259, Luže byt
č.16, na dobu určitou od 8.3.2022 do 31.5.2022
a uzavření Smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy.
04/71 Záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1217 v k. ú. Luže, dle přílohy.
05/71 Uzavření Smlouvy o využití obecního
systému odpadového hospodářství s organizací Junák – český skaut, středisko Tangram
Luže, z. s., IČO: 60103621, dle přílohy.
06/71 Uzavření příkazní smlouvy na zpracování provozního řádu pro Skládku Luže-Dolečka,
s Ing. Pavlem Fajmonem, Artura Krause 2367,
530 02 Pardubice, dle přílohy.
07/71 Objednávku dle cenové nabídky na
vybudování části tlakové kanalizace v areálu
fotbalového hřiště v Luži od firmy Agumont,
s.r.o., dle přílohy.
08/71 Objednávku dle cenové nabídky na
výměnu oken v budově hasičské zbrojnice
v Luži, č. p. 400, od firmy HP okna, s.r.o., dle
přílohy.
09/71 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky
s názvem: „Obnova opěrné zdi bočního vstupu č. p. 241“, se zhotovitelem Grano Skuteč,
spol. s.r.o, Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč, dle
přílohy.
10/71 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou
Agumont, s.r.o. na realizaci veřejné zakázky
s názvem „Hospodaření s dešťovou vodou
v areálu fotbalového hřiště – město Luže“, dle
přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
11/71 Čerpání rozpočtu města za období I. XII. /2021, dle přílohy.
12/71 Čerpání úvěru na investiční akci Chodník v ulici Husova ve výši 3.000 000,00 Kč dle
Smlouvy o úvěru č. 0633117129/LCD ze dne
17. 12. 2020.
13/71 Rozpočtové opatření č. 2/2022, dle přílohy.
14/71 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2022 pro
SDH Luže ve výši 60.000,00 Kč, dle přílohy.
15/71Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2022 pro TJ
Luže ve výši 83.000,00 Kč, dle přílohy.
16/71 Rozdělení poskytnutého finančního
příspěvku Ministerstva kultury z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022
v celkové částce 770 000 Kč takto:
1. Kostel sv. Bartoloměje – restaurování kamenných portálků a dveří na severní a západní
straně ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Luže 282 000 Kč
2. Kostel sv. Bartoloměje – restaurování schodů
před portálkem na západní straně ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Luže 137 000 Kč
3. Synagoga – restaurování 2 ks vnějších dveří
ve vlastnictví Židovské obce v Praze

DUBEN 2022
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zveme všechny žáky narozené od 1.9.2015 do
31.8.2016 k zápisu do prvních tříd ve školním
roce 2022/2023. K zápisu přijdou také děti, které měly v loňském roce odklad povinné školní docházky. Zápis se uskuteční v budově I.
stupně ZŠ (Žižkova 253, Luže) v úterý 5. 4.
2022 od 14:00 do 17:00. Pro žáky současné
přípravné třídy proběhne zápis již v pondělí
4. dubna 2022 od 14:00.
Již se nám blíží třetí čtvrtletí školního roku
a s ním spojené průběžné hodnocení školní
práce žáků a následné třídní schůzky rodičů, které se uskuteční na I. stupni v úterý
19. dubna od 15:30 do 17:30 a na II. stupni ve středu 20. dubna od 15:30 do 17:30.
Všechny rodiče srdečně zveme!

A co se ve škole událo v minulém období?
Začátkem února vyrazili naši páťáci do královéhradeckého planetária. O této exkurzi nám
jeden z nich napsal následující článek:
Exkurze do planetária
Ve středu 2. února jsme jeli do planetária,
ale museli jsme se nejdřív otestovat. Pak
jsme vyrazili.

nout a pak jsme šli do takového sálu, vypadalo
to tam jako v kině s plátnem na stropě. Když
promítali o hvězdách a planetách, připadal jsem
si jako ve vesmíru.
Potom, co skončilo promítání, jsme se šli podívat na hvězdárnu na Slunce. Do dalekohledu
jsme ale koukat nemohli, protože by nám to vypálilo oko, museli jsme koukat na tabuli, kde
bylo slunce promítnuté.

V autobuse jsem seděl s nejlepším kamarádem.
V autobuse byla malá televize, kde nám pouštěli pohádku „Jen počkej zajíci.“ Planetárium je
v Hradci Králové.

Pak jsme jeli zpátky do školy. Moc se mi to líbilo, bylo to nádherné, doporučuji.“

Když jsme tam dorazili, tak jsme šli dovnitř, je
to tam obrovské. Mohli jsme si to tam prohléd-

Na prvním stupni proběhlo dne 23. února ve
Volnočasovém centru školní kolo recitační

Napsal: Petr Müller, 5. B
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soutěže, do kterého se probojovali ti nejlepší
z třídních kol. Všech 21 recitátorů předvedlo
skvělé výkony, a tak porotu čekal těžký úkol
– vybrat nejlepší z nejlepších. Vítězové si odnesli hodnotnou knižní cenu a diplom. Ostatní pak diplom za účast a malou cenu útěchy.
Vítězové školního kola nás budou reprezentovat 17. března na okresním kole v Chrudimi, držíme jim palce! Konečné umístění ve
všech třech kategoriích vidíte v tabulce níže.
Všem recitátorům děkujeme za jedinečný
kulturní zážitek a přejeme další úspěchy!

Výsledky školní recitační soutěže:

DUBEN 2022
Na druhém stupni v březnu, který je měsícem
knihy, luštili žáci v soutěži názvy svých oblíbených knížek. Osmáci vyrazili na odložený
lyžařský kurz do Čenkovic a také se začínají
plánovat jarní exkurze. Těšíme se na poslední
tři měsíce školního roku, které budou aktivitami nabité, a my Vás budeme informovat o jejich realizaci. Více se také dozvíte na školních
webových stránkách www.zsluze.net.
				
Mgr. Lenka Psotová
a Mgr. Vít Hospodka, ZŠ Luže

PROGRAM FESTIVALU

KOŠUMBERSKÉ
LÉTO 2022

I v tomto roce se můžete těšit na bohatý
letní program na hradě. V rámci tradičního festivalu „Košumberské léto 2022“
Vám nabídneme např. komedii v podání
Divadla Radka Brzobohatého, DS Chůdadlo představí pohádku Brémští cirkusanti se školičkou žonglování, zahraje nám
skupina Bolaso, v Radimi proběhne již
3. ročník Fesťáčku MEZI-TÓNY, uvidíte
rodinný muzikál Můj děda je čert, na hřišti
nám tento rok na Pouťové zábavě zahraje
smartBand. I místí spolky města se aktivně
podílí na kulturním dění v Luži, fotbalisté
připravují na první víkend v červenci bohatý program – 90.let fotbalu, v Bělé tento
rok nabídnou dechovku Lácaranku, můžete se těšit na Pytláckou noc pořádanou
spolem Hubert s oblíbeným grilovaným
kancem. SDH Doly připravují program pro
celou rodinu k 100. výročí založení sboru,
který bude zakončen taneční zábavou.
TIC

Karneval v lužské tělocvičně - Cvičení
rodičů s dětmi

Brigáda SDH Srbce
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zima už se loučí s námi,
snížek už je za horami.
Sluníčko si češe vlasy,
v zahrádkách už brzy asi,
pokvete nám petrklíč,
který pošle zimu pryč.
Zima se s námi pomalu loučí a přichází jaro.
Měsíc březen je měsícem nejen příchodu
jara, ale také měsícem knihy. I my jsme s dětmi ze všech tříd navštívili místní knihovnu.
Paní knihovnice nám přečetla pohádku a děti
si mohly prohlédnout knihy v dětském oddě-

hod. Rodiče s dětmi si mohou prohlédnout
prostory školky, pohrát si s hračkami a zapojit se do výukového programu na každé třídě.
Přejeme Všem krásné jaro plné sluníčka, radosti a dobré nálady.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK
2022/2023
Mateřská škola, Luže, okres Chrudimv souladu s §34 školského zákona č.561/2004 Sb.,
vyhlašuje zápis dětí na školní rok 2022/2023
Zápis do mateřské školy bude probíhat v hlavní budově školy v níže uvedených dnech:
v úterý 3.května 2022
v době od 12.00 do 16.15 hodin
ve středu 4.května 2022
v době od 10.00 do 14.00 hodin
Při zápisu do mateřské školy předložte:

lení. Také se děti podívaly do oddělení pro
dospělé. Děkujeme paní knihovnici za hezky
strávené dopoledne.
Na začátku měsíce března se rodiče předškolních dětí zúčastnili schůzky k Zápisu dětí do
1. třídy ZŠ.
Na dobrodružství spojené s plaváním se
pravidelně po dobu deseti lekcí těší skupina
předškolních dětí z každé třídy. Děti se učí
hravou formou překonat nejistotu a strach
z vody nebo hloubky. Rovněž návštěva sauny působí preventivně na zdraví dětí. Za dětmi 11. 3. přijela Víla Srdíčková s loutkovou
pohádkou Tulipánek. S přicházejícím jarem
proběhlo i jarní fotografování dětí. Děti si
také vyzkoušely práci zahradníka při setí semínek v HL ve spolupráci s paní Zavřelovou.
Stejně jako v minulých letech, tak i letos
v naší mateřské škole proběhne Den otevřených dveří 19. 4. 2022 od 8:00 hod. do 9:30

•

žádost o přijetí do Mateřské školy, Luže,
okres Chrudim

•

potvrzení od dětského lékaře o zdravotní
způsobilosti a očkování dítěte

•

rodný list dítěte

•

platný občanský průkaz zákonného
zástupce

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímuvzdělávání v Mateřské škole, Luže, okres Chrudim bude
k vyzvednutí od 4.dubna 2022 v mateřské
škole, popřípadě ke stažení na webové adrese:
www.msluze.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2022
V LUŽI A OKOLÍ

V sobotu 8. ledna 2022 proběhla za podpory a pomoci farnosti v Luži, Hroubovicích a Lozicích Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem malým i velkým koledníkům
za tradiční pomoc. Děkujeme Vám všem,
kteří jste otevřeli svá srdce a dveře a přispěli do Tříkrálové sbírky. Díky Vám
bude charitní práce podpořena 98 893 Kč.
Oblastní charita Pardubice se vždy snaží,
aby výnos z Tříkrálové sbírky pomáhal
trvale. Rozvoj sociálních a zdravotních
služeb by byl bez drobných i větších darů
do tříkrálových pokladniček mnohem obtížnější. Tříkrálová sbírka v minulosti pomohla například s rekonstrukcemi třech
objektů, ve kterých dnes Oblastní charita
Pardubice poskytuje ambulantní a pobytové odlehčovací služby, které slouží klientům i jejich rodinám v době, kdy si pečující
sami potřebují odpočinout – odlehčit. Pardubická Charita Tříkrálovou sbírku využívá také jako možnost seznamovat veřejnost
s širokou nabídkou charitních zdravotních
a sociálních služeb, protože „vždy je lépe
vědět a nepotřebovat, než později nevědět,
kde hledat pomoc“.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku
5 let do 31. srpna 2022 a ještě do mateřské
školy nedocházejí.
Přijímací řízení probíhá pouze v měsíci květnu,
v průběhu školního roku mohou být děti přijaty
výjimečně jen v případě volné kapacity školy.
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy naleznete na webových stránkách školy:
www.msluze.cz
Výsledky o přijetí dětí k předškolního vzdělávání budou vyvěšeny po uzavření přijímacího
řízení (nejpozději do 31.května 2022) na budově mateřské školy a na internetových stránkách
školy, vždy pod registračním číslem, které
bude dítěti přiděleno při zápisu do MŠ.
Chourová Věra, ředitelka mateřské školy

Vaše tříkrálové dary v roce 2022 podpoří
rekonstrukci objektu a vybudování zázemí
paliativní ambulance, mobilního hospice,
pečovatelské služby a rozšíření dalších sociálních služeb Oblastní charity Pardubice.
Část sbírky podpoří také letos domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice.
S vděčností za Vaše dary a s přáním zdraví,
štěstí a požehnání v roce 2022
Marie Hubálková,
ředitelka Oblastní charity Pardubice
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TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

2022

22l3–17l5l2021
20l3–15l5
20.3.
FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
23.3.
VÝLET DO ŠPANĚL
27.3.
4TET
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

KAM ZA KULTUROU

Spolek divadelních ochotníků HEYDUK v Předhradí
srdečně zve všechny děti i dospěláky na představení pohádky

„O Terezce a paní Madam“
které se koná

v sobotu 16.4.2022 od 16.oo hod.
v sále Sokolovny v Luži
VSTUPNÉ 80,-/40,pořadatel město Luže

DUBEN 2022

11

12

KAM ZA KULTUROU
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Velikonoční

výstava od 1. 4 do 18. 4. 2022
Hrad Košumberk

vždy středa – neděle od 10 do 17 hod.

VÝSTAVA JIDÁŠŮ – zapůjčeno z Muzea v přírodě
Vysočina a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

vstupné 70,- / 40,-

Pořadatel: město Luže

DUBEN 2022

KAM ZA KULTUROU

Pražákovo kvarteto
a NOEMA ERBA - soprán

Pátek

8.dubna 2022
od 18 hodin

Poutní chrám Panny Marie Pomocné
na Chlumku Luže
Pražákovo kvarteto
- Joseph Haydn – 7 posledních slov
vykupitelových na kříži, NOEMA ERBA SOPRÁN
vstupné 100,-

pořadatel město Luže

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.
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.
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

ROZPIS ZÁPASŮ TJ LUŽE–JARO 2022
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AKTUÁLNĚ Z MAS
SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Podpora činnosti spolků, zranitelnost obcí,
novinky v IROP
Do 6. výzvy PRV, zaměřené na občanskou
vybavenost obcí a podporu činnosti spolků
bylo podáno 22 žádostí a aktuálně probíhá
proces hodnocení na MAS. Mezi záměry
najdeme mobilní vybavení pro kulturní či
spolkové akce, úpravy veřejných prostranství
obcí, vybavení škol, hasičů i služeb pro obyvatele – obchody apod.
Téma energetické soběstačnosti se stalo více
aktuálním, než bychom si přáli, kancelář monitoruje postupně otevírané možnosti, abychom co nejdříve našli prostředky na zmapování potřeb území a věděli, nejen jakými
cestami můžeme např. snižovat emise skleníkových plynů, ale abychom také co nejdříve
měli k dispozici analýzu zranitelnosti našich
obcí a měst vůči negativním dopadům změny
klimatu, protože díky ní budeme znát nejvíce zranitelné oblasti našeho života včetně
zranitelných skupin obyvatel a pak můžeme
připravovat vhodná adaptační opatření, která
díky společnému postupu mohou být hlavně
pro malé obce dostupnější.
Stále pokračuje síťování zájemců i odborníků v Platformě pro komunitní energetiku

(PKE SKCH), kontaktní formulář, knihovnu
a zajímavé odkazy k tématu najdete na našem
webu pod stejným názvem. Avizované setkání je vzhledem k aktuální situaci přesunuto
na duben.
Řídící orgán IROP vydal v posledních dnech
stanovisko, které umožňuje příjemcům a žadatelům tohoto operačního programu v případě
potřeby přispět výstupy svých projektů k řešení migrační vlny. V našem území se jedná
o oblast sociálního bydlení, komunitních center, škol a infrastruktury pro integrovaný záchranný systém.
Intenzivně pokračuje i příprava nového období, ve kterém bude kladen ještě větší důraz na
animační činnost, přípravu projektů v území
a spolupráci se žadateli a vysokou připravenost projektů. Významně se mění způsob
hodnocení žádostí na MAS, neboť soulad se
strategií CLLD, a tedy přínos záměru pro rozvoj území, bude posuzován orgány MAS před
podáním žádosti do monitorovacího systému
MS 21+ a v případě nesouladu nelze o prostředky přidělené MAS vůbec žádat.
Priority MAS SKCH jsou nyní 4. První z nich
se týká Revitalizace veřejných prostranství
–staveb krajinářské architektury s budováním

KDO DŘÍV PŘIŠEL – NEPROHLOUPIL
Nejistota s pandemickými opatřeními
při pořádání plesů vedla nás, myslivce,
k myšlence uspořádat místo plesu větší
„Zvěřinové hody“.

i když se počítalo s možností prodeje do
vyprodání zásob i v sobotu. Omlouváme
se všem, na které se v sobotu, i přes nejlepší snahu nedostalo.

Letošní „úroda“ divočáků v naší honitbě
umožňovala výměnu těchto i za jinou
zvěřinu od spřátelených spolků a díky
ochotě několika našich členů znalých
kuchařského tajemství, se 25. února celý
den linula z myslivny vůně pečených
bažantů, zajíců, kančích výpečků, zvěřinové tlačenky i paštiky a mnoha dalších
dobrot.

Tak snad příště.

Neskutečný zájem o chutná a cenově
velmi přijatelná jídla v pěkném prostředí
myslivny MS Hubert Luže způsobil, že
veškerý sortiment byl vyprodán již první
den a prodej musel být ukončen v pátek,

Za MS Hubert Luže
Roman Kostelecký

zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, návsi, uliční prostory, sídliště…
Příkladem může být „Revitalizace náměstí
vč. výměny nevhodného povrchu za povrch
umožňující vsakování vody, výsadby stromů,
lampy veřejného osvětlení s prvky SMART
řešení“, nelze tedy podpořit „projekt izolovaně řešící pouze vegetaci nebo srážkovou vodu
apod.“ O dalších prioritách-vzdělávání, hasiči
a cestovní ruch budeme informovat v dalších
vydáních a vše také najdete na webu MAS
v sekci IROP+.
Sledujte naše aktivity na webech:
www.masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/
-nově informace o vzdělávání ukrajinských dětí
a žáků – a také facebooku www.facebook.com/
masskch
Kancelář MAS SKCH
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vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Kde: Voletický rybník
Kdy: 7. 5. 2022 od 6 do 13 hod., prezentace od 4 do 6 hod.
(předprodej 6. 5. 2022 od 18 do 20 hod. u rybářské chaty)

Startovné: 350,-Kč

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ

Kdy: 8. 5. 2022 od 7 do 11.30 hod., prezentace od 6 do 7 hod.
Startovné: 100,-Kč
Maximální věk závodníka je 15let.

Zúčastnit se může kdokoli (i bez rybářského lístku). Propozice závodů naleznete na www.rybariluze.cz
Soutěží se o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.

DUBEN 2022

KAM ZA KULTUROU

STŘEMOŠICE
VÁS ZVOU
NA TRADIČNÍ

DUBEN 2022
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Myslivecký spolek

ŽIŽKOVY ŠANCE
pořádají ve Střemošicích

17. 4. 2022 od 11 hodin

VELIKONOČNÍ
VĚNEČEK

17. 4. ve STŘEMOŠICÍCH
Bažantí polévka
Pečený bažant
Mufloní guláš
Srnčí ragů
10.oo stavění velikonočního smrku
15.oo odpolední program: n průvod družiček a mládenců po návsi
n program na sále za doprovodu Šeucovanky:
tradiční tanec družiček a mládenců, Šeucovanka hraje k poslechu a k tanci do večera
Občerstvení - zVĚŘINOVé HOdy od 11.oo.
vstupné 50 Kč

Pečený divočák
Kančí řízek

Akce byla zapsána v roce 2015 na seznam tradiční lidové kultury Pardubického kraje.

Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující kotle na tuhá paliva
zařazené do emisní třídy 1 a 2, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, a které nejsou navrženy rovněž pro přímé
vytápění místa instalace.

I.

Jak poznám,
II. že mám
nevyhovující
III. kotel?

Na štítku kotle bude uveden údaj
o emisní třídě 1 nebo 2.
Na štítku kotle nebude uveden žádný údaj
o emisní třídě.
Obrátím se na odborníka na kotle nebo na
kominíka např. na https://ipo.mzp.cz

III.

II.

Jaký mi hrozí postih a jak
se mu vyhnout?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Vám po 1. 9. 2022 může za provoz nevyhovujícího kotle udělit pokutu až 50 000,- Kč.
Dobrou zprávou je, že pokud
podáte nejpozději do 1. 9. 2022
žádost o dotaci, prodlouží se Vám
lhůta na výměnu kotle o 1 rok!

Kdo a kde může žádat o dotace?

Nízkopříjmové domácnosti,
důchodci se starobním důchodem,
nebo invalidním důchodem 3. stupně.

Ostatní domácnosti

Kotlíkové dotace

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná
osoba elektronicky na
www.novazelenausporam.cz.
Pro konzultace lze využít krajská pracoviště
Státního fondu životního prostředí ČR,
popř. bezplatnou infolinku 800 260 500.

Nová zelená úsporám
Žadatel musí být vlastníkem, nebo
spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného
nebo bytového domu, bytové jednotky nebo
trvale obývaného rekreačního objektu.
Žádosti se budou přijímat elektronicky
s následným dodáním vytištěné žádosti
včetně vytištěných příloh na oddělení
programové pomoci na Krajském úřadě
Pardubického kraje, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice ve II. čtvrtletí roku 2022.
Mgr. Lucie Angelová lucie.angelova@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková
eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková
jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová
ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Lenka Vondrová
lenka.vondrova@pardubickykraj.cz
Bc. Petra Koblížková petra.koblizkova@pardubickykraj.cz
Mgr. Klára Skřivánková klara.skrivankova@pardubickykraj.cz
Ing. Petra Kodytková petra.kodytkova@pardubickykraj.cz

Pamatujte, že výměna kotle nestačí,
je potřeba se o něj také řádně starat!

vás srdečně zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
začínáme 30. 4. 2022 od 18 hodin
u Voletického rybníka

Vstupné 40,-Kč, děti zdarma. K tanci a poslechu zahraje skupina Bolaso.
Připravujeme pečené sele, točené pivo, velký oheň i malý oheň pro opékání dobrot z vlastních zásob..
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Koupím gramofonové LP desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.

Potřebujete internet?
Každý potřebuje pořádný

internet

Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo
e-mail: Fiat1955@seznam.cz
Rozumné hubnutí od 20.dubna 2022 ve Skutči
Zhubněte zdravě a natrvalo díky komplexní metodice osvědčené 30 lety
zkušeností pod vedením lektorky Jany Schlosserové. Desetitýdenní kurz

STOBu bude probíhat ve Skutči na ZŠ Smetanova. Cvičební lekce povede
zkušená fyzioterapeutka.
Bližší informace
GSM: 730732381
e mail: jana.schlosserova@seznam.cz

Nainstalujeme
vám jej zdarma.

A k němu televizi
se 150 programy.

Pomůžeme vám s přechodem
od konkurence.

Kontaktujte nás: Ladislav Peterka | Luže

www.STOB.cz

PŘIJMEME PRODAVAČKU NA HPP
A BRIGÁDNICI NA MYTÍ NÁDOBÍ
DO KAVÁRNY NOPEK V AREÁLU
HAMZOVY LÉČEBNY

775 222 654
www.poda.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE: p. Ludvíková, vedoucí kavárny
Tel.: 469 648 952

INZERCE
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HLEDÁME SPOLEHLIVÉ
BRIGÁDNÍKY
NA

ÚKLID

A

LEHKÉ ZAHRADNÍ PRÁCE v

NA OBDOBÍ

areálu u Bílého koně

ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN 2022

až 200,-/hod
Info na tel:

723 203 548

VÝVOJ, VÝROBA A OPRAVY
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

STÁNEK NA HRADĚ KOŠUMBERKU OTEVŘEN

Patrik Procházka
Košumberk 65
IČO: 60142499
DIČ: CZ6810290773
Nabídka služeb v aplikacích průmyslové a automatizační techniky, programování PLC automatů
(Simatic,Mitsubishi,Amit,Koyo ....) a mikrokontrolérů. Činnost v oboru průmyslové automatizace,
měření a regulace. Vývoj a výroba zakázkové elektroniky, instalace a opravy PC, opravy elektronických zařízení a řídících systémů.
mail: pp602411802@gmail.com
tel.: +420602411802

Vstup na nádvoří ZDARMA
Otevírací doba podle akcí pořádaných městem Luže, podle počasí nebo viz níže.

OTEVÍRACÍ DOBA 10:30–17:00 HOD.

DUBEN, KVĚTEN–ZÁŘÍ

PÁ – NE

ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

ÚT – NE

+ státní svátky

Rok se s rokem sešel a opět se otevírá hrad a s tím i stánek. A ano opět to bude stánek U Vlasty.
Na co se můžete těšit tento rok:
Čepovat budeme své vlastní pivo Vlasta 12°, které můžete ochutnat jen u nás na hradě. Pro žíznivé pod 18 let nabídneme
čepované české ovocné limonády KOLI z Kolína. Na zahnání hladu si ve stánku může dát naše proslulé párky v rohlíku
(nově bude i párek v rohlíku SPECIÁL), vynikající klobásy z produkce místních řezníků, čerstvě pražený popcorn, polévky či zapečené tortily. A letos budete moci ochutnat i moji novou specialitu a tou budou domácí zapečené TORTAS,
že nevíte co to je. Tak se za mnou přijďte podívat do stánu a ochutnejte. Jo a budou i vegetariánské
Pro pohodové výletníky, kteří nikam nespěchají nabídneme vynikající kávičku a něco sladkého k tomu.
Víkendy a akce (které budeme pořádat ve spolupráci s hradem a městem) budou vesměs tématické dle dané akce,
kde nebudou chybět dobroty z grillu a různá kulinářská překvapení. Košumberské brambory budou.

Těšíme se na Vás a přijďte ochutnat. Vaše Vlasta
IČO: 05528445
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TAK ŠEL ČAS – RADNICE V LUŽI

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
Lužský zpravodaj vychází 1x měsíčně. Vydává MěÚ Luže ve spolupráci s Redakční radou města Luže. Povoleno ministerstvem kultury
České republiky pod reg. zn. MK ČR E 11909. Zdarma pro občany města. Příspěvky do dalšího čísla se přijímají do 12. dne v měsíci na
MěÚ Luže, email: zpravodaj@luze.cz, 1400 výtisků. Tisk a vazba Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel: 461 618 111.
Grafická úprava Nikola Štrbková. www.luze.cz https://www.facebook.com/MestoLuze/
Redakční rada neupravuje stylistickou stránku publikovaných článků.

