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KAM VYRAZIT
Sobota 18. 4. od 10:00			
BĚH PRO MATYÁŠE
Hrad Košumberk
Sobota 18. 4. od 9:00 a 10:30		
FOTBAL
(Luže: Borová a Luže: Chrast)
Sportovní areál Luže
Neděle 19. 4. od 14:00		
POUTNÍ MŠE SVATÁ V JANOVIČKÁCH
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
Neděle 19. 4. od 15:00		
ZA SVITU LOUČÍ - VYPRÁVĚNÍ
O POVĚSTECH A ČTENÍ REGIONÁLNÍCH
POVĚSTÍ Z PERA ANTONÍNA HLINECKÉHO (Bc. Soňa Krátká)
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
Úterý 21. 4. od 18:30
POČÍTAČOVÝ KURZ
Volnočasové centrum Luže
Pátek 24. 4. od 14:00			
DEN ZEMĚ
Zahrada Rodinného centra DaR Luže
Sobota 25. 4. 13:00 – 17:00		
BLEŠÍ TRH
Kulturní dům Radim
Sobota 25. 4. od 13:00			
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
ZÁSAHOVÉHO VOZU
Hasičská zbrojnice Luže

Neděle 26. 4. od 9:00,14:00 a 16:30
FOTBAL
(turnaj přípravek, Luže:Česká Třebová
a Luže B: Ronov n. D.)
Sportovní areál Luže
Čtvrtek 30. 4. od 17:00			
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Bělá
Čtvrtek 30. 4. od 18:00			
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Voletický rybník
Čtvrtek 30. 4. od 18:00			
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Doly u řeky Krounky
Pátek 1. 5. od 15:00
STAVĚNÍ MÁJE
Náves Doly
Sobota 2. 5. od 9:00			
FOTBAL
Sportovní areál Luže
Sobota 2. 5. od 20:00			
POD SUKNĚMI – divadlo NerušKruh
Sokolovna Luže
Neděle 3. 5. od 15:00			

KOŘENY – ČTENÍ Z ROMÁNU JIŘÍHO
ŠOTOLY TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
Pondělí 4. 5. od 12:00 – 16:00		
ZÁPIS DO MŠ
Mateřská škola Luže

Úterý 5. 5. od 10:00 – 14:00		
ZÁPIS DO MŠ
Mateřská škola Luže
Sobota 9. 5. od 6:00			
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Voletický rybník
Neděle 10. 5. od 7:00			
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ
Voletický rybník
Neděle 10. 5. od 14:30			
FOTBAL
Sportovní areál Luže
Sobota 16. 5. od 9:00			
OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Lozice
Sobota 16. 5. od 9:00			
FOTBAL
Sportovní areál Luže
Sobota 16.5. od 14:00
BRAMBORÁKOVÉ HODY
Řepníky
Sobota 16.5. od 8:00
9. ROČNÍK TENISOVÉHO
TURNAJE
Bělá

TYTO AKCE SE BUDOU KONAT
POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ NEBUDE HROZIT RIZIKO ŠÍŘENÍ
NÁKAZY KORONAVIREM!!!

Foto: Jaroslav Horák
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ÚVODNÍ SLOVO
V rámci možností Vám přeji příjemné jaro.
Doufám, že v době, kdy vychází dubnový
zpravodaj, již máme nejhorší za sebou a strach
z nákazy koronavirem výrazně klesl. Všem se
velice omlouvám za potíže způsobené přijatými
opatřeními k prevenci přenosu koronaviru.
V dané chvíli ale musím postupovat dle doporučení. Snad lze tuto situaci považovat za
zcela výjimečnou, a proto jsou tato omezení odpustitelná. Považujme to tedy za jistou zkoušku
a trénink schopnosti se přizpůsobit tomu, co
je opravdu důležité. A to je ochrana zdraví
a lidského života.
V naší práci ale pokračujeme a stále se snažíme pečovat o naše město. Sledujte naše webové stránky a naše facebookové stránky, kam
se snažíme dávat ty nejaktuálnější informace.
Pokud se Vám něco z naší práce líbí, budeme
rádi za podporu – ta je pro nás velmi cenná
a moc nám pomáhá. Děkujeme.
Držte se, zachovejte klid a věřte, že se všechno v dobré obrátí.
		 Vaše starostka Veronika

INFO Z RADNICE

DUBEN 2020

NOUZOVÝ STAV

UPOZORNĚNÍ

Vláda České republiky s účinností od 12.
března 2020 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně
o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem
je maximalizovat ochranu veřejného zdraví,
a především usnadnit zásobování obyvatelstva
ochrannými pomůckami a dezinfekcí. Jedná
se také o zjednodušení všech procesů uvnitř
státu. Tento pojem může sám o sobě vytvářet
v lidech různé představy, avšak jde především
o urychlení krizového řízení na všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické, ale
i fyzické osoby.
Osobně bych chtěl apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být
maximálně zodpovědní ke svému okolí.
V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je potřebné pro ochranu zdraví nás všech.

Všechny akce, které pořádá město Luže, se
budou konat nebo případně budou zrušeny
dle aktuálních mimořádných opatření vydané
státem. Proto sledujte naše webové stránky
a facebook, kde se vše dozvíte!
•
•

www.luze.cz
https://www.facebook.com/MestoLuze/

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje

INFORMAČNÍ SCHŮZKA
- DOPRAVA
Dne 3. 3. 2020 proběhla na městském úřadě
v Luži informační schůzka, na které se řešila
problematika zvýšené kamionové dopravy (reakce na petici občanů Luže a Lozic) a možných dopravních opatření. Schůzky se zúčastnili zástupci města Luže (radní a zastupitelé)
a odboru výstavby, místostarostka obce
Lozice - Mgr. Barbora Málková, zástupci osadního výboru Radim, náměstek hejtmana Pardubického kraje - Michal Kortyš
a odbor dopravy Pk, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje - Ing. Miroslav
Němec a další zástupci SÚS, Stanislav Král
- Ředitelství silnic a dálnic, odbor dopravy
Chrudim - Ing. Martin Klimek a Milan Šikl
a dopravní policie Chrudim. Na schůzce byla
domluvena vzájemná spolupráce a financování dočasných dopravních opatření ovlivňujících bezpečnost zvýšené kamionové dopravy. Návrhy na tato opatření město Luže
a obec Lozice předá ŘSD k projekčnímu zpracování a následné žádosti o povolení a umístění.
Dále byla projednána dopravní situace
v Radimi a především KONEČNĚ rekonstrukce opěrných zdí v Radimi (začátek stavby
- léto 2020) a následná kompletní rekonstrukce komunikace průtah Radimí (r. 2021). Vše
v součinnosti s městem Luže, aby se v návaznosti mohla začít stavba chodníku a autobusových zastávek. Tyto stavební práce v Radimi
jsou již odsouhlasené, ze strany Pardubického
kraje je připraveno financování opěrných zdí
a komunikace (cca 25 mil. Kč). Město Luže

STUDENTSKÝ
WORKSHOP

nyní připravuje návrh financování chodníku
a zastávek tak, aby vše proběhlo v návaznosti.
Dalším krokem bude schůzka odboru výstavby města Luže, projektanta SÚS a osadního výboru Radim nad samotnými projekty.
Z této schůzky také vyplynuly další podněty ke spolupráci města Luže a Pardubického
kraje v možnostech zklidnění dopravy v Luži
a místních částech. Této spolupráce zcela jistě
využijeme!

AUDIT
Přezkoumání hospodaření města Luže
za rok 2019 Pardubickým krajem proběhl bez komplikací a nebyly při něm
zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Za to si zaslouží nový kolektiv města Luže
velkou pochvalu, protože je to velké množství práce, která není na první pohled pro
veřejnost vidět, a přesto musí být precizně
odvedena. Děkuji.
Veronika Pešinová - starostka

5. – 6. 3. 2020 v Luži ve volnočasovém
centru proběhl workshop studentů Fakulty
umění a architektury Technické univerzity
v Liberci, kteří nyní mají za úkol připravit návrhy revitalizace Jeronýmovy ulice a schodů
do náměstí, které musí v následujících letech
projít kompletní rekonstrukcí z důvodu opravy kanalizace pod nimi. Součástí návrhů bude
také přilehlý prostor neřízeného „náměstí“
v Jeronýmově ulici - dopravní značení, nový
povrch, parkoviště, zeleň a městský mobiliář.
Součástí workshopu bylo také představení života plk. Josefa Koukala, kterého se ujal jeho
pravnuk Lukáš Koukal. Studenti nyní budou
pracovat na svých návrzích a po jejich finalizaci Vám je představíme v Luži - hezky Vám
je vystavíme a bude se vybírat.

INFO Z RADNICE
POČÍTAČOVÁ UČEBNA
Dodavatel stavebních prací na rekonstrukci počítačové učebny v ZŠ Luže.
Od září mají žáci druhého stupně zasednout
při výuce předmětů Informatika a komunikační dovednosti, Práce s počítačem či Mediální
výchova v nově zrekonstruované učebně. Na
druhou polovinu června a většinu prázdnin
jsou proto naplánovány stavební práce. Ty
bude provádět firma Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. z Jezbořic. Výběr dodavatele této zakázky nebyl vůbec jednoduchý.
Vzhledem k předpokládané hodnotě prací dle
položkového rozpočtu a v souladu s metodikou poskytovatele dotace (Integrovaný regionální operační program) byla zakázka soutěžena jako zakázka malého rozsahu formou
uzavřené výzvy několika uchazečům. Poprvé bylo oznámení zadávacího řízení zasláno
v půlce ledna čtyřem firmám z Luže a okolí.
Obdrželi jsme jednu nabídku, která splňovala
všechny podmínky, avšak cena byla o cca 200
tis. Kč včetně DPH vyšší než předpokládaná

KOŠUMBERSKÉ
LÉTO
Přípravy programu na Košumberského
léto jsou už téměř u konce. Pomyslným začátkem bude, i když již v červnu, koncert skupiny Poutníci, kteří slaví 50 let své existence
a jejich nejznámější písničku „Panenka“, zná
snad každý.
Tak jako každý rok na začátku července na hrad Košumberk zavítají šermíři, tento rok to bude skupina historických pokusů
a omylů „Fext“. Děti si budou moci v historických stáncích vyrobit například pergamen nebo
vyrazit minci. Čekají nás dvě pouťové zábavy,
na druhé, srpnové nám zahraje skupina Quattro. Myslivecký spolek Hubert Vás v červenci
zve na tradiční Pytláckou noc. Sobotní večery
budeme moci strávit s řadou divadelních souborů. Divadelní spolek Libošovice uvede hru
Naši furianti, z Vamberka nám přijedou zahrát
komedii Létající snoubenky od Marca Camolettiho, v srpnu na hradě přivítáme Divadlo
kommedia Poprad /SK/ s hrou Don Quichote a
Sancho Pancha, také DS Neruškruh s detektivní
komedií Ani za milion a další. Na nedělní odpoledne jsme připravili divadla pro naše nejmenší,
např. pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
kterou uvede Kozlík z Hradce Králové.
V programu letního kina si na své přijdou dospělí i děti, rádi bychom uvedli české komedie
Bobule 3, Přes prsty, sportovní drama Le Mans
´66, historický životopisný film Král, akční
komedii Jumaji: další level, rodinnou komedii

hodnota. Rada města proto přijala usnesení
o zrušení výběrového řízení a schválila zadávací podmínky nového oznámení. Toto oznámení jsme zaslali začátkem února celkem 7
firmám ze širšího okolí, včetně firmy, která
podala nabídku v prvním výběrovém řízení.
I tentokrát přišla jen jedna nabídka, a to od výše
zmiňované firmy Kurštejn stavební a obchodní
firma s.r.o. Podle směrnice města k zadávání
zakázek malého rozsahu nabídku posoudila
a hodnotila komise, jejímiž členy byli i zástupci finančního a kontrolního výboru. Tato komise doporučila uzavřít s uchazečem smlouvu
za cenu 1.667.514,01 Kč včetně DPH, což je
o 17 tis. Kč více než byla předpokládaná hodnota zakázky. Firma doložila mnoho referencí
i nad rámec požadovaného a to např. ve školách v Chrudimi, Holicích, Pardubicích a Hlinsku. Vzhledem k tomu, že s firmou nemáme
osobní zkušenosti, počítáme se zajištěním kvalitního technického dozoru našimi investičními techniky a technickým dozorem investora.
Ing. Hana Broklová - tajemnice

Dolittle a další. Novinkou bude večerní promítání v pátek (místo středy).
Košumberské léto zakončí Městské slavnosti, kde vystoupí skvělí muzikanti z Luže
a okolí – kapela při ZUŠ v Luži, skupina Bolaso, The Krabice Revival Band a na závěr si
můžeme poslechnout Rammstein revival.
V obci Bělá si pro Vás připravili posezení
s dechovkou, kde tento rok vystoupí Zdounečanka. V srpnu se bude konat nohejbalový
a tenisový turnaj, memoriál Karla Bláhy v tenisové čtyřhře a memoriál Jana Stoklasy
v požárním sportu družstev.
Dalším místem konání kulturních akcí
v rámci Košumberského léta bude také Kostel
Zvěstování Panně Marii v Janovičkách, tam se
můžete těšit na dětská divadla a další.
Úplný program přineseme v dalším vydání
Lužského zpravodaje.
Lenka Kašparová –vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu

POMOCNÍK „OTÍK“
Město Luže zakoupilo technickým službám
pomocníka „Otíka“, který bude pomáhat
s udržováním čistoty města. Otík si hravě poradí
i s odhozenými nedopalky mezi žulovými kostkami. A že jich po Luži je spousta...
Přejeme Otíkovi a Robertovi hodně úspěchů
na jejich společné cestě.
PS: Otík je ten stroj, obsluha je Robert

DUBEN 2020
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MOŽNOSTI PRO
VEŘEJNOST

SPORTOVNÍ AREÁL LUŽE
Víceúčelové hřiště je k dispozici pro veřejnost celoročně: Po-Ne 9:00 -20:00, vždy po
telefonickém objednání u správce hřiště - Jiřího Kopeckého na tel: 777 263 691.
Cena za skupinu (čtyři lidé a více) 100
Kč/1h (dva lidé -tenis) 50 Kč/1h
Sportovní areál je pro veřejnost otevřen od
1. 3. do 30. 11. Po - Ne od 9:00 do 20:00 zdarma-kromě hlavního hracího hřiště, je sportovní areál plně k dispozici veřejnosti! Sportovní
areál je tu pro všechny, ne jen pro fotbalový
oddíl.

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO
ZAČÁTEČNÍKY
Už od října minulého roku se každých 14
dní v úterý scházíme ve Volnočasovém centru
na počítačovém kurzu pro začátečníky. Pravidelnými účastníky kurzu jsou převážně senioři, kteří se na svých počítačích seznamují
s prací na internetu, tvorbou souborů… Kurz
vede pan Dostál, který rád zodpoví účastníkům i mnohé dotazy. Pravidelné schůzky zakončíme v dubnu.
Lenka Kašparová – vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu

INFORMACE Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s:
Jaroslavou Němcovou – 61 let
Janem Baťou – 82 let
Jarmilou Svatošovou – 84 let
Marii Stoklasovou – 84 let
Miroslavem Akslerem – 84 let
Františkem Ulrichem – 70 let
Ludmilou Moučkovou – 88 let
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MÍSTNÍ POPLATKY VE MĚSTĚ
LUŽE PRO ROK 2020

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálních odpadů je
povinna platit:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
Sazba poplatku za poplatníka: 500,-Kč/rok
Splatnost poplatku: do 30.dubna 2020.
Poplatek můžete hradit v hotovosti na
pokladně Městského úřadu Luže
nebo
bezhotovostně převodem na 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.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Poplatek za psa
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je
pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Luže
(dále jen „poplatník“).
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3
měsíců.
V případě trvání poplatkové povinnosti po
dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců,
nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také
zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn
psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
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@

INFO Z RADNICE
luze.cz, tiskopis naleznete na webových stánkách www.luze.cz.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa drženého v rodinném domě
……………………… 100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………………..…… 150,- Kč,
za jednoho psa drženého v ostatních domech
……………………… 200,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele dle písm. c)……… 300,- Kč.
Splatnost poplatku: do 30.dubna 2020
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže nebo bezhotovostně
převodem na číslo účtu: 1141632399/0800,
variabil.symbol: 1341 + číslo popisné
(např.u č.p. 22 je VS 134122). Do podpisu příjemce uveďte Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem
k odlišným VS odděleně.
Informace a dotazy k poplatkům Vám sdělí:
Paní Hana Burešová, tel.č.: 469 633 987
Hana Burešová - pokladna

REDAKČNÍ RADA
Již od tohoto (dubnového) vydání Lužského
zpravodaje se na jeho formě a obsahu zásadně podílí nová Redakční rada ve složení:
Lenka Kašparová (šéfredaktorka), Michal
Zlesák (zastupitel města Luže), Mgr. Ivana Lexová (ZŠ), Veronika Šťovíčková (HL)
a Veronika Pešinová (starostka).
Příspěvky a podněty zasílejte na:
zpravodaj@luze.cz

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ
SPRÁVA MĚSTA LUŽE
Strategický plán
Dobrý den,
na webu Místní Akční Skupiny Skutečska,
Košumberska a Chrastecka, Z.S. je nyní dostupná pracovní verze analytické části Strategického plánu rozvoje města Luže na období
let 2021-2025, kterou můžete připomínkovat.
Využijte k tomu prosím formulář pro sběr
připomínek.
Dále máte také možnost připomínkovat
pracovní verzi SWOT analýzy, opět pomocí
příslušného formuláře, a to do 20. 4. 2020
(včetně).
Všechny dokumenty naleznete zde: http://
masskch.eu/luze/
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte
Mgr. Dominika Pidimu, tel.: 730 170 790

DUBEN 2020
ROZPIS SKO – LUŽE

PO ULICÍCH A MÍSTNÍCH
ČÁSTECH

Rozpis svozu SKO — Luže
po ulicích a místních částech
sudý týden — PÁTEK

Havlíčkova
Husova
Zářečí
náměstí Plk. Josefa Koukala
Poděbradova
Komenského
Pod Voleticemi
Jiráskova
Svatopluka Čecha
Dukelská
Žižkova
U Stadionu
K Chlumku
Kaštanka
Na Výsluní
Hamzova
Za Pilou
Areál Hamzovy léčebny
sudý týden — ÚTERÝ
Domanice

Voletice
Srbce

lichý týden — PÁTEK

Nábřeží
Jeronýmova
Hvězdecká
Dolská
Zdislav
Janovičky
Doly
Brdo
Košumberk
Lipka
Družstevní
Rabouň

lichý týden – ČTVRTEK

Bělá
Radim
Dobrkov

VÝSTAVA
ZUZANA
MELCKENBEECK

VÝSTAVA „CZECH DESIGN
WEEK „
V prosinci 2019 mě oslovili, abych se
zúčastnila mezinárodního festivalu designu, mezi předními šperkýři z České republiky.
Výstava “ Czech Design Week “ se konala
v Kongresovém paláci v Praze na Vyšehradě a trvala 5 dní.
Na této výstavě bylo představeno na 100
tvůrců. Byla zde prezentována nejzajímavější tvorba našich i zahraničních tvůrců
s důrazem na opravdovost a osobní přístup.
Během výstavy probíhaly také přednášky
o současném designu.
Výstavy se zúčastnilo kromě veřejnosti
mnoho lidí ze showbyznysu, novinářů, designerů, ...
Zuzana Melckenbeeck Vysoká

VÝPIS
USNESENÍ

z 29. zasedání Rady města Luže konané dne 20.
2. 2020 v 08:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ
Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký,
V. Volejník, M. Sýs, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/29
Příkazní smlouvu s Bc. Pavlínou Florianovou
na poradenskou činnost a zajištění administrace
projektu „Město Luže podporuje zaměstnanost
sociálně vyloučených osob na území města“, dle
přílohy.
02/29
Finanční dar pro Domov u fontány za účelem poskytování sociálních služeb ve výši 5.000,- Kč,
dle přílohy.
03/29
Finanční dar na úhradu nákladů a odměn pro děti
u příležitosti dne dětí pořádaného Oblastní charitou Pardubice, ve výši 3.000,- Kč, dle přílohy.
04/29
Finanční dar pro Základní školu a Praktickou
školu Svítání o.p.s. za účelem dovybavení tříd
novými pomůckami a nářadím ve výši 5.000,Kč, dle přílohy.
05/29
Nájemní smlouvu o provozu atrakcí na lužských
poutích v roce 2020 mezi pronajímatelem město
Luže a nájemcem Martinem Spilkou, dle přílohy.
06/29
Prodloužení Smlouvy o náhradním ubytování
(nebytového prostoru v přízemí domu) v bytovém domě Bělá 49, Luže panu Marku Červeňákovi, na dobu určitou do 31.3.2020, dle přílohy.
Vlastníkem bytového domu je společnost Lesy
Luže, s.r.o., zastoupené jednatelem panem Janem Soukupem.
07/29
Zásady vydávání Lužského zpravodaje, dle přílohy.
08/29
Zřízení Redakční rady Lužského zpravodaje
a jmenování členů Redakční rady v tomto
složení:
Bc. Veronika Šťovíčková,
Michal Zlesák,
Lenka Kašparová,
Bc. Veronika Pešinová, MBA
Mgr. Ivana Lexová
09/29
Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Zřícenina
hradu Košumberk – Oprava arkádového ochozu“,
s uchazečem MiP spol. s r.o., dle přílohy.
10/29
Rozhodnutí o výběru dodavatele Kurštejn sta-
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vební a obchodní firma s.r.o., IČ: 28762576 na
veřejnou zakázku Počítačová učebna v ZŠ Luže
– stavební práce – nové oznámení, dle přílohy.
11/29
Smlouvu o dílo na akci „Počítačová učebna ZŠ
Luže – stavební práce“ se zhotovitelem Kurštejn
stavební a obchodní firma s.r.o., dle přílohy.

organizace Základní škola Luže, okres Chrudim
a jeho rozdělení do fondu odměn a do rezervního fondu, dle přílohy.
11/30
Účetní závěrky příspěvkových organizací města
Luže:
Základní škola Luže, okres Chrudim,
Základní umělecká škola Luže, okres Chrudim
Mateřská škola Luže, okres Chrudim za rok
2019, dle přílohy.
12/30
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.
13/30
Finanční dar pro Sportovní unii Chrudimska,
z. s. za účelem zajištění slavnostního vyhlášení výsledků ankety „Nejúspěšnější sportovec
Chrudimska roku 2020“ ve výši 5.000,- Kč, dle
přílohy.

VÝPIS USNESENÍ

z 30. zasedání Rady města Luže konané dne 09.
03. 2020 v 15:30 hod. v zasedací místnosti na MěÚ
Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký, M.
Sýs, M. Zlesák, M. Hrnčál, A. Košvanec
Omluveni: V. Volejník
Rada města neschvaluje:
01/30
Postup při vymáhání škody ve věci „Lanovka
pod Chlumkem“ soudní cestou.
Rada města schvaluje:
02/30
Nařízení města Luže č. 1/2020, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
Luže, dle přílohy.
03/30
Sazebník úhrad za poskytování informací, dle
přílohy.
04/30
Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, dle přílohy.
05/30
Směrnici o poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků a ochranných nápojů,dle
přílohy.
06/30
Smlouvu č. OSV/20/20398 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách,
dle přílohy.
07/30
Neinvestiční dotaci spolkům v maximální výši
do 50.000,00 Kč na jednu žádost pro rok 2020,
dle přílohy.
08/30
Hospodářský výsledek za rok 2019 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Luže,
okres Chrudim a jeho přidělení do rezervního
fondu, dle přílohy.
09/30
Hospodářský výsledek za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Luže, okres
Chrudim a jeho rozdělení do rezervního fondu
a fondu odměn, dle přílohy.
10/30
Hospodářský výsledek za rok 2019 příspěvkové
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14/30
Směrnici o stanovení pokladen a o ceninách, dle
přílohy.
15/30
Dohodu o ukončení Smlouvy o umístění a provozování vysílače v Poutním chrámu P. Marie
Pomocné na Chlumku v Luži s pronajímatelem
Římskokatolická farnost Luže, zastoupená Mgr.
Josefem Hubálkem ke dni 31.3.2020, dle přílohy.
16/30
Záměr o propachtování části pozemkové parcely
č. 650/18 v k.ú. Bělá, dle přílohy.
17/30
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 10 v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu, paní Miloslavě Duždové, na dobu určitou do 30.6.2020,
dle přílohy.
18/30
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem dřevěného uzamykatelného stánku s paní Vlastou
Surovou na nádvoří hradu Košumberk v Luži na
dobu určitou od 18. 03. 2020 do 30. 09. 2020,
dle přílohy.
19/30
Objednávku základního licenčního balíčku na
autorská práva pro pořádání kulturních a společenských akcí s živou nebo reprodukovanou
hudbou pro obce do 3 000 obyvatel pro rok 2020
a licenci na autorská práva pro provozování místního rozhlasu v obci pro rok 2020, dle přílohy.
20/30
Ceník komerční inzerce v Lužském zpravodaji
od 1.4.2020, dle přílohy.
21/30
Objednávku na produkci letního kina Lubomír
Lukeš – PUTOVNÍ KINO– hrad Košumberk,
dle přílohy.
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22/30
Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. 1740 se společností Písník Kinský s.r.o., se sídlem Komenského
226, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25965000,
DIČ: CZ 25965000, dle přílohy.
23/30
Objednávku dle cenové nabídky od firmy Truhlářství Dupol, Josef Podolský na výměnu dveří na
objektu zdravotního střediska Luže, dle přílohy.
24/30
Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Chodník
a ohradní zeď v Husově ulici, Luže“, se zhotovitelem ateliér LUCIDA s.r.o., dle přílohy.
25/30
Objednávku dle cenové nabídky na přípravné
a průzkumné práce na stavbu „Rekonstrukce vodní nádrže Brdo“, od firmy ILB prostav s.r.o., IČ:
28810180, Na Kopci 316, Mikulovice 530 02, dle
přílohy.
26/30
Smlouvu o dílo mezi městem Luže a zhotovite-

29/30
Inventarizační zprávu města Luže za rok 2019.
30/30
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve
výši 100.000,00 Kč na Pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a k provedení
stavby obnovy krovů a střech kostela sv. Jiří ve
Voleticích“, pro Římskokatolickou farnost Luže,
dle přílohy.
31/30
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2020 pro SDH
Luže ve výši 55.000,00 Kč, dle přílohy.
32/30
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2020 pro TJ Luže
ve výši 120.000,00 Kč, dle přílohy.
33/30
Odmítnutí schválené dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 500.000,- Kč na
pořízení nákladního elektromobilu.

v Komenského ulici ve vlastnictví města Luže
97 000,- Kč,
Oprava domu č.p. 10 Luže sestávající z výměna
všech dřevěných oken, repase vnitřních rámů,
oprava vnitřních omítek a fasády, oprava dřevěných rámů výkladců ve vlastnictví IFASO s.r.o.
Kočí 518 000,- Kč.
36/30
Záměr prodeje části pozemkových parcel
č. 399/1 a č.12/1 o celkové výměře 47 m2 v k.ú.
Srbce.
37/30
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 502/8
o celkové výměře cca 10 m2 v k.ú. Luže.

lem BcA. Alešem Košvancem na provedení restaurátorských prací na soše sv. Floriána v Luži,
dle přílohy.

34/30
Zadání soutěžních podmínek pro architektonicko-krajinářskou soutěž na řešení návrší
poutního kostela na Chlumku, dle přílohy.
35/30
Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku
Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
památkových zón na rok 2020 v celkové částce
615 000,- Kč takto:
Restaurování pískovcové sochy sv. Floriána

Rada města doporučuje ZM neschválit:
39/30
Prodej části pozemkové parcely č. 1157/2 a části
pozemkové parcely č. 1158 obojí v k.ú. Luže pro
zřízení sjezdu od rodinného domu žadatelům Jaroslavu a Martině Jirsákovým.
40/30
Pořízení elektromobilu pro technické služby
města Luže.

Rada města doporučuje ZM schválit:
27/30
Rozpočtové opatření č. 1/2020, dle přílohy.
28/30
Čerpání rozpočtu města za období I. - XII. /2019,
dle přílohy.

Rada města doporučuje ZM vydat:
38/30
Obecně závaznou vyhlášku města Luže č. 1/2020,
o místním poplatku za užívání veřejných prostranství, dle přílohy.

Koncert Viléma Veverky ve čtvrtek 16. 4. 2020
v kostele na Chlumku je ZRUŠEN.
Peníze za vstupenky, které jste si koupili na TIC v Luži
budou vráceny po oficiálním otevření Městského úřadu.
Děkujeme za pochopení

INFO Z RADNICE
ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Nově je od 1. 1. 2020 zavedena evidence
poplatníků, kterou upravuje nová vyhláška
o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nově
každá domácnost, po uhrazení poplatku, obdrží nálepku s vyznačeným aktuálním rokem
a příslušným číslem popisným, kterou umístí
na (své) popelnici/e (typizované sběrné nádoby o obsahu 110 l, plastové 120 l a 240 l určené
ke shromažďování směsného komunálního odpadu). Nálepka pak bude sloužit svozové společnosti pro kontrolu, zda má občan poplatek
uhrazen.
Nejzazší termín, po kterém musí být popelnice označeny, je 1. 6. 2020!

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
Město Luže připravuje na letošní rok zpracování architektonické soutěže na návrhy využití
prostorů kolem Chlumku. V druhé polovině
tohoto roku čekejte na zajímavé návrhy. Do
poroty arch. soutěže se nám podařilo sehnat
opravdu kvalitní odborníky. Jedním z nezávislých členů odborné poroty je sochař a pedagog
Kurt Gebauer, dále pak Ing. arch. Michal Fišer,
Ing. Maxim Turba, Ing. arch. MgA. Petr Pinkas
a Ing. arch. Vladimír Balda a Mgr. Ludmila Nováková. Z Luže jsou v porotě Ing. arch. Tomáš
Soukup, MgA. Petr Budil, Michal Zlesák, Bc.
Veronika Pešinová, MBA, Ing. Darina Holomková, Mgr. Lenka Psotová a RNDr. Vladimír
Lemberk.
O návrzích a výsledcích soutěže Vás budeme
informovat.

DUBEN 2020
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VZPOMÍNKA
Už ruku svoji nikdy nepodáš,
scházíš každému, kdo měl Tě rád.
Dlaní nás už nepohladíš,
ani moudrým slovem neporadíš.
Dne 18. 3. 2020 by se dožila 95 let paní
Františka Budinská z Bělé, 13. 4. 2020
tomu bude 11 let, co nás navždy opustila.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

HISTORICKÉ STŘÍPKY Z LUŽE V MUZEU
4.díl
Pokračujeme v představování perliček z bohatého fondu depozitářů Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě. Tentokrát si přiblížíme opět
jednu dobovou fotografii.
Autor snímku bohužel není znám, na reversu
je alespoň datován rokem 1931. Vedle datace
nalezneme místopisné určení - v tomto případě
Lůže.
Fotografie zachycuje půvabné podměstí ve
spodní části Luže nedaleko říčky Novohradky.
V pravé části vidíme zájezdní (postaru zájezdný) hostinec (dnes čp. 63 Husova ulice), před
jehož vchodem stojí skupina osob s bicyklem.
Za lidmi postupují neohroženě husy. Některá
z žen se ke skupince přidala snad cestou k řece
– oválný košík s prádlem postavila úplně
vpravo, možná počítala s tím, že nebude na výsledném snímku prádlo vidět. Na budově hostince je připevněno mnoho rozličných reklamních desek – přečíst dnes lze ale jen určité části
– od dveří vpravo reklamní obdélníková cedule
mj. s čitelnou částí nápisu „Hyksa“. Od dveří

vpravo naopak na veliké obdélníkové ceduli
lze při zvětšení rozluštit pouze slova „Snídaně,
obědy, večeře.“
Od zastávky (značena na domě) odjíždí po
kamenité silnici směrem k mostu a posléze do
náměstí autobus. Přes silnici vlevo vidíme moderní dům, dnes čp. 247. Pro mnohé generace
místních obyvatel je tato vila spojena s tolik
neoblíbenou návštěvou zubního střediska.
Ze vzdálenější historie zmiňme, že až do roku
1942 zde bydlela židovská rodina Aschermannova a provozovala tu úspěšně továrnu na ruční
vyšívání a šití prádla. Poklidný život definitivně skončil v prosinci roku 1942, kdy z Pardubic společně putovali transportem do Terezína,
odtud pak o necelý rok později do Osvětimi
nebo Dachau. Nikdo z nich se odtud nevrátil.
Jak se Vám líbí?
(Pokračování příště)

Připravila Soňa Krátká,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

OČKOVÁNÍ PSŮ
Pravidelné očkování psů proti vzteklině
a čipování psů proběhne v sobotu 18. 4.
2020:

6:45 - 7:30           

Luže u Betonu

7:40 - 7:50           

Košumberk (u hospody)

8:00 – 8:10             Zdislav
8:30 – 8:40            Radim
8:50 – 9:00          

Dobrkov (u čekárny)

9:20 – 9:35          

Bělá (u čekárny)

9:50 – 9:55       

Voletice (u váhy)

10:00 – 10:05         Domanice (zastávka)
12:00 - 12:10      

Doly (u KD)

12:20 – 12:25      

Brdo (u křížku)

18:00 – 18:15      

Srbce

Doočkování bude provedeno 29. 4.
2020 v Luži u Betonu v 8:00 - 8:20. Očkování
je povinné pro psy starší 6 měsíců. Nepředvedení psa k očkování bude stíháno podle zákona č. 215/92 Sb., o veterinární péči.
(Při malé účasti na očkování bude očkování touto formou od příštího roku zrušeno).
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V RODINNÉM CENTRU DAR

PŘIPRAVUJEME NADCHÁZEJÍCÍ AKTIVITY

V Rodinném centru DaR ani na okamžik
nezahálíme. I v okamžicích, kdy bylo RC
omezeno na provozu, věnovali jsme se přípravám na nadcházející akce. Jednou z největších bude Den dětí, který i letos proběhne
v Hamzově léčebně v Luži, a to v termínu 29. 5.
2020. Těšit se můžete na soutěže, hry, skákací
hrady, malování na obličej, navazující pohádku
Plechy a neplechy v lese, ukázku mladých hasičů z Luže a nesmí chybět vystoupení Loly Růža.
Účast nám přislíbil i pan Hála se svým historicZ DĚNÍ V LUŽI
kým autíčkem a dobovou dílničkou. Věříme, že
tato akce bude mít stejný úspěch jako loni a že si
dětský den všichni náramně užijeme.
V rámci příprav se také chystáme na příměstský tábor, který letos proběhne 2. a 3. týden
v srpnu, opět v prostorách skautské klubovny
Tangram. Přihlášky na tento tábor budou umístěny na našich stránkách, facebookovém profilu
nebo v papírové podobě v našem centru, v termínu od 15. dubna. Uzavření přihlášek proběhne
10. června 2020.
Těšíme se na Vás
Za tým Rc DaR
Mgr. Dominika Košnarová DiS.

KOMERČNÍ INZERCE

Ceník komerční inzerce
v Lužském zpravodaji
Řádková inzerce (do velikosti vizitky)

50 Kč

Formát vizitka

300 Kč

Inzerce na ¼ strany formátu A4

600 Kč

Inzerce na ½ strany formátu A4

1000 Kč

Celá strana A4

5000 Kč

Další formáty se vypočítávají poměrnou částkou
Ceny jsou platné od 1. 4. 2020 a jsou včetně DPH

Z DĚNÍ V LUŽI
VZPOMÍNKOVÝ DEN NA PLK. JOSEFA KOUKALA
D.F.C. 23. 2. 2020 LUŽE
Vloni v prosinci se spolek Rozběháme Luži
rozhodl, že u příležitosti 40. výročí úmrtí plk.
Koukala, uspořádá malý, vzpomínkový běh
na trase Luže-Jenišovice a zpět. Tento běh
měl být uctěním památky velké osobnosti
města Luže, stíhacího pilota bojujícího v bitvě
o Británii.
Nakonec ale bylo vše jinak. Z malého běhu
vznikla mimořádná akce nabitá událostmi.
Celý program začal slavnostní bohoslužbou
v poutním chrámu na Chlumku. V zaplněném
kostele, do kterého si našli cestu i lidé, kteří
běžně na mše nechodí, byla od počátku cítit
atmosféra celé akce.

Po bohoslužbě se dění přesunulo na náměstí,
kde se odehrál pietní akt. Zúčastnili se ho významní hosté z řad české a britské armády, dále
zástupce polského velvyslance a samozřejmě představitelé města Luže. Po proslovech
a kladení věnců došlo k přeletu bojových letounů Gripen. Toto byla organizačně nejsložitější část programu, kdy bylo vše naplánováno
do detailu a doslova na vteřiny. Zároveň to byl
velmi emotivní okamžik a bylo velmi dojemné
sledovat slzy v očích účastníků, ať už při státních hymnách, či přeletu Gripenů.
Poté už došlo na běh. Počasí nebylo příznivé, a tak do Jenišovic vyrazili jen odolní
členové spolku Rozběháme Luži. Po pietním
aktu v Jenišovicích se v ještě horším počasí
k běžcům připojili i malí lužští hasiči a běželi
zpět do Luže. Na trase je čekalo několik informačních cedulí s informacemi o plk. Koukalovi.
Odpolední program už se odehrával v lužské sokolovně. Začal výstavou, kterou předsta-

vily spolky Czech Spitfire Club a Aviation Art
Gallery. Sokolovna se během výstavy začala
zaplňovat nejen lidmi, ale i vzpomínkovou
a slavnostní atmosférou. Poté přišlo na řadu
promítání dokumentu o českých letcích ve
službách RAF, křest obrazu plk. Koukala
speciálně vytvořeného pro tuto příležitost.
Následovalo vystoupení spolku Avalone,
který se zabývá prevencí popáleninových
úrazů a pomocí popáleným dětem, což tematicky velmi úzce souvisí s životním příběhem plk. Koukala. Během celého dne
probíhala sbírka, jejíž celý výtěžek ve výši
16 545 Kč bude věnován právě spolku Avalone. Po přednášce Mgr. Michala Štorka
o životě plk. Koukala byl promítnut zlatý hřeb
celého odpoledne, film „Jen Slunce je věčné“,
který byl natočen v roce 1968 a vystupuje
v něm samotný plk. Koukal. Při tomto filmu
se do očí opět vkrádaly slzy, za které se nikdo
nestyděl.
Co říci závěrem? Když jsme začali s přípravami a organizováním této akce, tak jsme často slýchali, že jsme si vzali velké sousto. Byla
to pro nás obrovská výzva a jsme nesmírně
šťastni, že jsme to zvládli. Podařilo se nám dokázat, že Luže nezapomněla. Děkujeme všem
návštěvníkům a účastníkům. Myslíme si, že
by byla škoda, kdyby tato akce neproběhla.
Každý z nás by byl o něco chudší. Chudší
o plno informací, zážitků, emocí a radosti
z dobře odvedené práce.
Spolek Rozběháme Luži z.s.
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Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
ZPRÁVY Z BĚLÉ
V pátek 14. 2. 2020 pořádal SDH Bělá svůj
tradiční hasičský ples. Návštěvnost nebyla tentokráte z největších, zřejmě ovlivněna chřipkou a počasím. I přesto si všichni návštěvníci ples užívali a poslední se
rozcházeli až v pozdních hodinách. K tanci
a poslechu hrála hudební skupina Svit. Pořadatelé touto cestou děkují všem sponzorům.

Následující den připravili místní hasiči
spolu s hostincem “U Jonáše“ dětský karneval. Průběhem odpoledne je provázel dj
Marek Němeček z Hroubovic. O soutěže
a zábavu pro děti se velmi dobře postaraly Bohuška Kapitolová a Mirka Lišková.
Děti obdržely spoustu sladkostí, zasoutěžily si a odcházely spolu s rodiči velmi
spokojeni. Na karneval napekla Vlasta Brdíčková ml. kremrole, které všem
chutnaly. Za to, jak se děvčata zhostila
své role bavičů dětí jim velmi děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme SDH Luže a SDH Bělá za skvělou
organizaci tradičních dětských karnevalů!

			

Město Luže

V sobotu 7. 3. 2020 bělští hasiči udělali
opět radost ženám a pozvali členky sboru, spolu s ženami, které jim pomáhají při
pořádaných akcích, na slavnostní posezení
k MDŽ. Připravili pro ně pohoštění, popřáli k jejich svátku, poděkovali za jejich
práci a předali každé ženě kytičku a malou
pozornost. Ženy si podvečer užily.
J. St
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU
VČELAŘŮ LUŽE JE STOLETÁ
Dne 2. února 2020 současní členové ZO
ČSV Luže se sešli na výroční členské schůzi,
abyzhodnotili uplynulý včelařský rok.
Současná základní organizace je složena nejen z jednotlivých včelařů, ale stará se
i o včelařský kroužek při základní škole
v Luži, pro který v roce 2018 zakoupila mimo
jiné i nový úl. Členem naší organizace je
i Odborné učiliště Chroustovice. Včelaři naší
organizace vlastní nyní celkem 916 včelstev.
Současný zdravotní stav všech včeliček se
jeví jako dobrý, i když v podzimních měsících
došlo u některých včelařů k vyššímu úhynu,
převážně v důsledku napadení (vyloupení) od
vos. Důslednosti se jako důležitá jeví odpovědnost každého včelaře k zachování dobrého
zdravotního stavu všech včelstev. Dodržování
léčení (léčebných postupů) je nutností a povinností všech včelařů, i když to sebou nese nemalé finanční nároky, včetně náročnosti na práci
současného vedení základní organizace, a to
zvláště při léčení včel.
Naše organizace obdržela od dlouholeté
naší včelařky, Ladislavy Kazdové, manžel-

ky př. Pavla Kazdy, dřívějšího předsedy naší
organizace, včelařské kalendáře z roku 1928
a 1933. V nich je mimo jiné uveden seznam
Krajinských spolků, Zemského Ústředí včelařských spolků pro Čechy v Praze, ze kterého
bylo zjištěno, že v Čechách bylo v roce 1928
celkem 374 krajinských včelařských spolků,
k 1.6.1933 bylo již celkem 453 krajinských
včelařských spolků.
Krajinský spolek včelařský v Luži vznikl v roce 1919. V roce 1928 měl náš spolek
celkem 51 členů, pod vedením př. Františka
Hájka, hodináře a př. MUDr. Františka Malého,
řídícího primáře. V roce 1933 to bylo již 81 členů, a to pod vedeními př. Josefa Bundy, zemského účetního rady a opět př. MUDr. Františka
Malého, řídícího primáře. Pro úplnost uvádím,
že naši současnou členskou základnu organizace tvoří 72 členů.
Ve výše uvedených včelařských kalendářích
je dále uvedena další členská základna Zemského Ústředí spolků včelařských pro Moravu
v Brně, která v roce 1928 zahrnuje 204 spolků,
dále Zemského Ústředí spolků včelařských pro

Slezsko, která zahrnuje krajinské spolky v Zemském Ústředí včelařských spolků pro Slezsko
a Hlučín v počtu 23 spolků, dále Zemské Ústředí včelařských spolků pro Slovensko v Bratislavě v počtu 74 spolků, Krajinské včelařské
spolky Podkarpatské Rusi v počtu 13 spolků.
A co nám doporučuje včelařský kalendář
z roku 1928 pro měsíc duben? Mimo jiné uvádí, že dubnové teplé počasí, kdy včelstjsou ještě málo silná a nemají příliš mnoho plodu nám
umožnuje přesadit včely z úlu chatrného do úlu
nového, osiřelce spojovat se sousedním včelstvem. Zdravé včelstvo se nechá na pokoji, zato
plesnivé plásty nahradíme čistými. Které mají
málo zásob medu obdaříme nějakým plástem
z úlu hojně zásobeného nebo jinak pokrmíme.
I v roce 1928 bylo již včelařské vyučování,
přednášky, kurzy, byli odborní učitelé včelařství. V roce 1927 se konala Všeslovanská výstava-Všeslovanský sjezd včelařský a výstava,
kterou navštívili delegace všech zemí slovanských. O tom však někdy příště.
Jitka Kuchařová, ZO ČSV Luže

INZERCE

V březnovém zpravodaji vyšel inzerát na stavební spoření.
Akce 2 stavebních spořitelen, které mají největší úrok na trhu + smlouva zdarma (standartní poplatek za
uzavření smlouvy je 1% z cílové částky) + navíc pro každého klienta poukázka 500Kč na pohonné hmoty
k OMV, nebo 100Kč na nákup do Tesca.
AKCE POUKÁZKY 28.3.2020 skončila.

Proč mě kontaktovat i pro případ, že už stavební spoření máte?
- Pokud máte stavební spoření, které Vám končí letos nebo příští rok, poradím Vám, jak u nové
smlouvy zkrátit dobu spoření, a tím zvýšit výnos. Máme výběr ze 4 stavebních spořitelen.
-

Kromě stavebního spoření nejčastěji řeším:
o snížení ceny a předělání povinného ručení k vozidlu (stačí, když zavoláte, nebo napíšete
SPZ a pár osobních údajů) do emailu Vám pošlu nejzajímavější nabídky pojišťoven.
Máme nejlepší srovnávač pojištění na trhu
o změnu dodavatele energií, která Vám zajistí dlouhodobé úspory (stačí naskenovat
vyúčtování a pošlu nabídku)
o životní a úrazové pojištění
o majetkové pojištění
o doplňkové penzijní spoření

Pracuji 20 let pro poradenskou společnost s více než 20letou historií, pro 1. Vzájemnou
poradenskou a.s. Tato společnost umí zprostředkovat nabídky většiny stavebních spořitelen,
pojišťoven, penzijních společností, apod.
Vždy se klientům ze široké nabídky produktů snažíme vybrat to nejlepší.
Můžete mě kontaktovat i v případě, že máte zájem stát se naším spolupracovníkem. Více o nás
najdete na webu: www.1vpas.cz.
Martin Petras
Sv. Čecha 272, 538 54 Luže
Tel.: 603 303 595, 774 303 595
email: petras@1vpas.cz

KAM
KULTUROU
DEN ZA
S OSOBNOSTÍ
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vás srdečně zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
začínáme 30. 4. 2020 od 18 hodin
u Voletického rybníka

Vstupné 20,-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..

vás srdečně zve na

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSRYBÁŘTASLUŽE
KÉ ZÁVODY
Kde: Voletický rybník
entace od 4 do 6 hod.
Kdy: 9VÁS
. 5. 202SRDEČNĚ
0 od 6 do 13 hZVE
od., prezNA
(předprodej 8. 5. 2020 od 18 do 20 hod. u rybářské chaty)

Startovné: 300,-Kč

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ

Kdy: 10. 5. 2020 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.
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INZERCE
Pronájem
Na Košumberku – garsonka – slunná,
40 m² 1+kk,
tel: 608 820 409, 775 650 760

KAM ZA KULTUROU
SETKÁNÍ KLUBU CESTOU
NECESTOU
V sobotu 18. dubna 2020 v 15:30 hodin
proběhne v konferenčním sále Hamzovy
léčebny cestopisná přednáška sourozenců
Bodnárových s názvem:

CESTA PO GRUZII
V dubnu se na klubu Cestou necestou
podíváme do Gruzie – do krásného státu situovaného v jihozápadní Asii, v Zakavkazsku u východního okraje Černého
moře. Součástí Gruzie jsou autonomní
republiky Adžárie, Abcházie a Jižní Osetie, ale dvě posledně jmenované usilují
o nezávislost. Gruzie láká cestovatele
a přitáhla i Daniela Bodnára, který o svém
cestování napsal: „O Gruzii jsem slyšel
už před mnoha lety jako o zemi s úžasnou přírodou a bohatou historií, která je
velice přátelská a pro cestovatele přívětivá. Která si, i přes mísení vlivů západu a východu, zachovává svoji kulturu
a národní hrdost, a jež se poměrně rychle
transformuje na vyhledávanou turistickou
destinaci. Přijďte si poslechnout, jak jsem
s partou kamarádů tuto stále místy divokou, ale nádhernou zemi poznal během
okružní cesty na vlastní pěst.“ Jste srdečně zváni.

• Sedlčanský
• Olomoucký
• Lužský
• Bramborák Ondra
• A další…
Tel.: 777 544 988
Nám.Plk.Koukala 22, Luže

VÝROČNÍ VALNÁ
HROMADA
V pátek 28. 2. 2020 se v klubovně hasičské
zbrojnice v Luži sešli zástupci hasičských
sborů okrsku Luže na Výroční valné hromadě, aby zhodnotili rok 2019. Sešlo se 21
zástupců sborů Luže, Srbce, Doly, Radim,
Lozice, Bělá a Hroubovice, starostka Města Luže p. Veronika Pešinová, místostarosta Města Luže p. Pavel Vodvárka a starosta OSH Chrudim p. Miroslav Kunhart. Po
zahájení a minutě ticha za zemřelé členy
přednesl krátkou zprávu starosta okrsku p.
Jan Stoklasa. Následovaly zprávy jednotlivých sborů o své bohaté činnosti. Starosta
okrsku poděkoval SDH Luže a SDH Lozice
za velmi dobrou a příkladnou práci s dětmi
a mládeží. Bylo schváleno datum 1. kola soutěže
v požárním sportu, které se bude konat 16. 5.
2020 v Lozicích od 9.00 hod. Dalším bodem

jednání byla volba výboru okrsku č. 13
- Luže. Zvoleni byli: starosta- Stoklasa Jan,
náměstek starosty - Bulva Bohuslav, velitel
- Koudelka Pavel, jednatel - Aksler Libor,
referent mládeže - Votroubková Marcela,
strojník -Lacman Martin, členové výboru - Charouz Petr, Macháček Jakub, Baťa
Tomáš, revizor - Fikejz Josef. V diskuzi
vystoupila starostka Města Luže p. Veronika Pešinová, která poděkovala hasičům za
práci, ať už ve svých obcích nebo pro město Luže, a přislíbila podporu Města Luže do
další činnosti. Děkováním nešetřil ani místostarosta p. Pavel Vodvárka, p. Miroslav
Kunhart seznámil přítomné s novinkami
z OSH Chrudim a také poděkoval za odvedenou práci. Na závěr byla promítnuta kulturní
vložka - vystoupení mladých hasičů Luže. Děkujeme SDH Luže za přípravu VVH okrsku
a Městu Luže za finanční příspěvek na její
průběh.
J. St.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA LUŽE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ NOVÉHO ZÁSAHOVÉHO VOZU

Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci
s Hamzovou odbornou léčebnou.
Čestmír Šťovíček  

Sobota 25.04. 2020
od 13:00 hodin
v hasičské zbrojnici v Luži

ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …
Od poloviny března, kdy přišlo nařízení
o uzavření školy, jsme se museli vyrovnat
s přesunem vzdělávání na internet a vymyslet
způsob, jak vzdělávat děti na dálku. V tomto
je velmi důležitá pomoc Vás rodičů, a to zejména u menších dětí, ať již při vysvětlení
složitějšího učiva nebo při nastavení pravidel
a režimu dne, tak aby děti postupně prošly
učivo, které mají zadané. Velmi si Vaší pomocí vážíme a děkujeme za ni. Budeme rádi,
pokud budete s učiteli a se školou v intenzivním kontaktu prostřednictvím IT technologií.
Stejně tak bych chtěl poděkovat všem
učitelům za kreativitu, a též i konstruktivní
kritiku, během které vznikala podoba vzdělávání přes internet. Postupně jsme se snažili
vychytávat problémy, tak aby byl pro Vás
a pro Vaše děti tento způsob co nejpřijatelnější a nejpřehlednější, a také hledali cesty,
aby se materiály dostaly ke každému dítěti
a rodiči.
Jelikož v současné době nevíme, kdy se
nám děti vrátí do školy a život nás všech do
obvyklých kolejí, rádi bychom Vás informovali o akcích, které se ve škole konaly před
jejím uzavřením. O plánech a podobě školní
výuky v následujících týdnech Vás budeme
informovat prostřednictvím školních webových stránek. Děkuji za pochopení a přeji
všem hodně pozitivní energie v neklidných
dnech.
Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy
V pátek 21. 2. 2020 si žáci 5. ročníku v rámci „projektového dne“ na téma „Životní příběh plukovníka Josefa Koukala“ připomněli
významnou osobnost našeho kraje, tedy osud
statečného člověka pana Josefa Koukala,
rodáka z nedalekých Jenišovic, od jehož
úmrtí letos v únoru uplynulo 40 let. Děti se
nejdříve podělily navzájem o své vlastní poznatky, které později při práci s materiály ve
skupinkách ještě rozšířily a prohloubily. Na
osudech konkrétního člověka si ilustrovaly
průběh a důsledky válečného konfliktu i následné období tzv. “komunistické éry“ u nás.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Dozvěděly se také další zajímavosti, například co byl „Guinea Pig Club“ či „Caterpillar
Club“. Tyto poznatky pak žáci zpracovali ve
skupinkách formou krátké „prezentace“ pro
ostatní spolužáky. Tématem volných ilustrací
pak byla zejména postava pilota Josefa Koukala, popřípadě bojová technika, především
jeho stíhací letoun Hurricane. Své poznatky
a názory na tuto významnou osobnost žáci
uvedli v závěrečném „testíku.“ Pochvala patří všem žákům za pečlivou práci při zpracování prezentací, moc pěkné obrázky a zajímavé myšlenky!
    V letošním školním roce byla před námi
náročnější příprava plesu, než tomu bylo minulý rok. Náš ples letos slavil své 20. výročí
od jeho vzniku, a tak jsme se snažili o to, aby

a tanečníky za elegantní společenské oblečení
a za vzorné chování po celou dobu trvání
akce. Večer nám utekl jako voda a ve 20:30
se na sále začali scházet rodiče, aby si vyzvedli své děti. Tento večer usínaly děti poz-

náš ples byl co nejhezčí. Původní termín plesu byl 7. 2. 2020, kdy měly děti ředitelské
volno a druhý den by měly možnost se vyspat
a odpočinout si. V tomto období byla nemocnost dětí na naší škole tak vysoká, že jsme
se rozhodli původní termín zrušit. Náhradní
termín jsme přesunuli na 17. 2. 2020.
    20. ples školní družiny se uskutečnil tedy
17. 2. 2020 v místní sokolovně, za to děkuje-

me paní starostce. Od 16:30 se v sále začali
scházet naše tanečnice a tanečníci v krásném
společenském oblečení. Celkem se nám tu
sešlo okolo 140 dětí. Celý večer nás tu doprovázel svoji hudbou pan učitel ze ZUŠ M.
Jirovský. Na programu večera byl hlavně
tanec, uskutečnila se soutěž o nejlepší tanečnici a tanečníka, soutěž tanečních párů,
volba královny a krále plesu, losování hlavní
tomboly, ukázka country tance žáků 4. ročníku, předávání malé tomboly. Na tanečním
parketu se dnešní večer tančil valčík, polka,
makarena, rockenroll, mazurka, ptačí tanec,
gangam style, boky, ram sam sam, …
Musíme pochválit naše malé tanečnice
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ději a ráno se jim asi nechtělo vstávat do
školy, ale věříme tomu, že si večer skutečně
užily a budou na něho rády vzpomínat.
    Děkujeme všem, kteří nám s touto akcí
pomohli a všem sponzorům, kteří se postarali dětem o vskutku bohatou tombolu. Fotky
z plesu dodatečně umístíme na naše stránky
a dodatečně zhotovíme i DVD.
Na začátku března se také žáci prvního
stupně vydali na druhé bruslení do Skutče,
kde se opravdu všichni dostatečně vyřádili.
Mgr. Jiří Hoffman – třídní učitel 5. ročníku
Věra Zavřelová – vedoucí školní družiny

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Všechny třídy mateřské školy v rámci
projektu „Měsíc knihy“ postupně navštívily
Městskou knihovnu v Luži, kde dětem paní
knihovnice přečetla pohádku a poté si mohly prohlížet většinu knih z knihovny. Tímto
tématem jsme se v mateřské škole zabývali
celý měsíc březen, společně jsme poznávali pohádkové postavy, především klasické
pohádky, už víme, jak se ke knihám chovat
a jak s nimi zacházet a co v jednotlivých kni-
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

hách můžeme nalézt. Děti vytvářely jednoduché ilustrace, zhotovily si svojí obrázkovou
knihu a záložku do ní. Jelikož se nám v městské knihovně moc zalíbilo, vytvořili jsme si
v jedné z tříd malou knihovničku, do které si
děti přinesly svou oblíbenou knihu z domova
a po celý týden si děti v době pobytu v mateřské škole mohly jakoukoliv knihu zapůjčit
a prohlédnout si ji. Snažíme se do tohoto projektu zapojit i rodiče, sourozence, prarodiče, tety,
strýce dětí, kteří mohou navštívit mateřskou
školu a přečíst dětem pohádku před spaním.
Společně s dětmi se už moc těšíme na jaro,
a proto si můžete povšimnout jarní výzdoby
v mateřské škole. Zároveň s dětmi vyrábíme,
tvoříme jarní a velikonoční výzdobu na výstavu na hradě Košumberk, která bude probíhat od 23. 3. 2020.

Na obloze ani mráček,
venku pláče sněhuláček.
Sluníčko už svítí,
roste první kvítí.
Co se to tu stalo?
Blíží se k nám jaro!

ŠIPKY
Tabulka
průběžného
snažení
družstev:
Tabulka
průběžného
snaženímístních
místních šipkařských
šipkařských družstev:
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ÚNOROVÁ VÝPRAVA
SVĚTLUŠEK
V termínu 21.-23. 2. 2020 se uskutečnila
první výprava tento rok, jako místo našeho pobytu jsme si vybrali skautskou klubovnu U tří
smrčků v Chrudimi.
Sešly jsme se již v pátek ve čtyři hodi-

ny odpoledne na autobusové zastávce
v počtu 14 světlušek a dvou vedoucích.
Z Luže jsme vyrazily autobusem nejprve
do Chroustovic, kde jsme přesedaly na
autobus, který nás zavezl do Chrudimi Jelikož jsme dorazily celkem brzy, tak jsme
se světluškami navštívily nedaleké hřiště,

na kterém se vyřádily. Po uplynutí doby na
hřišti šel Klíček převzít klíčky od klubovny, abychom se mohly konečně ubytovat.
Po ubytování jsme se navečeřely. Poté
jsme se rozdělily na dvě skupiny. První
skupinka šla s Klíčkem a druhá skupinka
šla s Fijavičkou, protože jsme nechtěli dělat v obchodě velký rozruch. Po příchodu
zpět všichni zalehly do spacáků ke spaní.
V sobotu ráno jsme vstaly o půl osmé,

SKAUTI

DUBEN 2020

někteří již strašily od půl páté. K snídani jsme si
udělaly ovocný čaj, snědly jsme bábovku a připravily si batůžky na náš pěší výlet do Slatiňan.
Naše cesta vedla po modré turistické značce až
k informačnímu centru ve Slatiňanech. Od centra jsme se vydaly k pastvinám pro koně, kde
jsme mohly obdivovat první narozené hříbě
v tomto roce ve Slatiňanech, dokonce mohly
holky vidět, jak se odvádí hříbě se svou mamkou z pastvy, když je odvedly tak jsme se přesunuly jen o pár metrů výše, kde byly další koně
u nich jsme se zastavily na půl hodiny, nikomu
se od nich nechtělo jít dále, ale nakonec jsme po
této pauze pokračovaly dále na Kočičí hrádek.
Na Kočičím hrádku jsme si daly pauzu na oběd
a na vyřádění se, protože jsme tam byly jen
my. Holky vyburcovaly Fijavičku k tomu, aby
prolezla vchodem do hrádku, té se to povedlo.
Během toho některé holky lezly v okolí hrádku a některé stavěly domečky pro skřítky. Po
hodince a něco jsme pokračovaly k rozhledně
Báře a od ní jsme vyzkoušely část Lesní stezky
Podhůra, protože jsme si chtěly zpestřit cestu
zpět ke Kočičímu hrádku. U hrádku jsme se
opět na nějaký čas zastavily a poté pokračovaly
k ohradě s kobylami, aby se s nimi mohly holky rozloučit. Po dlouhé rozlučce jsme se vydaly podívat, zda je hříbě venku či ne a bohužel
venku již nebylo, ale to nám nevadilo, protože
jsme se staly svědky přehánění koní z horní
pastvy zpět do stájí. Po tomto momentu jsme
se velice rychlou chůzí vydaly na vlak. Když
jsme v Chrudimi vystoupily z vlaku, tak jsme
cestou do klubovny nakoupily ještě pár věcí.
Celou cestu jsme hrály různé hry př: nálety. Při

příchodu do klubovny jsme si odložily věci,
umyly si ruce a začaly jsme vařit večeři. Polévku nám uvařila družinka Soviček a druhý chod
uvařila družinka Pum. Po večeři všichni zalehly
a usnuly.
V neděli jsme musely vstávat brzy, abychom
stihly uklidit a sbalit si věci, jenže nikomu se
po náročné sobotě vstávat nechtělo. Nakonec
jsme vstaly, sbalily si věci, najedly se a začaly
jsme uklízet, při těchto činnostech bylo venku
jen zataženo, ale nepršelo. Když jsme blížily
k času předávání klíče, tak se venku rozpršelo,
a tak jsme musely z batohů vyndávat pláštěnky.
V jedenáct hodin jsme je předaly a vydaly se
na vlak.
Do Luže jsme dorazily spokojené. Jak už
bývá pomalu naší tradicí, že si z výpravy vozíme zpět alespoň jednu přezdívku, tak tentokrát
si ji dovezla Verča a od teď ji neřekneme jinak
než Věšák. Také musíme na závěr všechny pochválit, protože ušly 13 km.
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Fijavička & Klíček

KAM
KULTUROU
DEN ZA
S OSOBNOSTÍ
POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na BRAMBOROVÉ HODY 
konané
16. 5. 2020 od 1 4hodin
na hřišti u kabin v Řepníkách. Přihlásit se může každý, kdo rád
soutěží, má rád vaření a věří, že jeho nápad zvítězí.
Co budete potřebovat: k sobě si vyberte svého parťáka, kdo vám bude pravou rukou při vaření, vyberte si vámi
oblíbený recept z brambor, který rádi vaříte.
S sebou budete potřebovat: ingredience, veškeré potřeby na vaření a také plotýnku nebo cokoliv v čem svůj
pokrm budete vařit a pojďte s dobrou náladou do toho.
My vám zařídíme příjemnou atmosféru, elektriku, brambory, stůl, na kterém si jídlo budete připravovat a vše
ostatní, co nesmí chybět.
Hodnotit vaše dobroty bude nestranná porota a také každý, kdo přijde na ochutnání.
Zájemci hlaste se na telefonu u p. Baťové 724830282 nebo na obecním úřadě v Řepníkách.

��

K účasti jsou srdečně zváni i občané Luže a místních částí 
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MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
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AKTUÁLNĚ Z MAS
AKTUÁLNĚ Z MAS – SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
V souvislosti s přípravou výroční zprávy
o činnosti organizace trochu bilancujeme:
MAS do roku 2019 vyhlásila 11 výzev
v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) v oblastech: infrastruktura pro
vzdělávání, dopravní automobily IZS, sociální
bydlení, sociální podnikání, komunitní centra
a zázemí pro sociální služby. Podpořila projekty celkovou dotací 20 192 589,02 Kč.
12 výzev v Operačním programu Zaměstnanost {OPZ) v oblastech: sociální služby, sociální podnikání, zaměstnanost v území, komunitní sociální práce, další programy a činnosti
v oblasti sociálního začleňování a spolupráce
v území. Dotací již byly podpořeny projekty ve
výši 6 447 615,50 Kč a v procesu hodnocení
jsou projekty za 11 630 937,50 Kč.
4 výzvy v Programu rozvoje venkova
(PRV) v oblastech: rozvoj zemědělských
podniků, cestou kvality-zpracování regionálních zemědělských produktů a rozvoj
regionálního podnikání. MAS již podpořila projekty dotací ve výši 3 450 262,00 Kč,
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v realizaci jsou projekty s dotací ve výši 1264
599,00 Kč.
2 výzvy v OP životní prostředí (OPŽP)
v oblasti realizace sídelní zeleně. Podpořené
projekty jsou v hodnotě 7 032 674,33 Kč dotací
v celkové výši 4 219 604,59 Kč.
V roce 2019 byly podpořeny projekty v dotačním titulu MALÝ LEADER v celkové hodnotě
948 325 Kč dotací ve výši 380 000 Kč.
Bližší informace najdete na webu
MASSKCH.cz, rádi vám poradíme s vaším záměrem, nápadem, aktivní zájemci o spolupráci
při rozvoj regionu jsou vítáni, kontaktujte nás na
info@masskch.cz.

KAM NA PRÁZDNINY
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KANCELÁŘ MAS SKCH

Vzpomínkový den na plk. Josefa Koukala
Spolek Rozběháme Luži, hlavní organizátor akce, tímto děkuje za spolupráci:
Ambasáda Polské republiky v Praze, Armáda České republiky, Ateliér Košvanec,
Avalone z.s., Aviation Art Gallery, Britská
Ambasáda v Praze, Hamzova léčebna Luže-Košumberk, Hotel a wellnes Renospond
Zderaz, Krajské vojenské velitelství Pardubice, Letiště Čáslav, Město Luže, Městská
policie Skuteč, Mgr. Michal Štorek, Ministerstvo obrany ČR, No Instant Design, Obec
Jenišovice, SDH Luže, Spolek Krajinka, ZŠ
Luže a mnoho příbuzných, přátel a známých.
Děkujeme, bez Vás by to nešlo.
Velké poděkování všem, kteří věnovali hodně svého času a sil a připravili milé a důstojné
setkání na vzpomínkovém dni k výročí úmrtí
p. plukovníka Josefa Koukala v Luži a Jenišovicích. Díky i všem, kdo přišli uctít památku svého spoluobčana i přes nepřízeň počasí.
Spolek Rozběháme Luži je super a zaslouží si velký obdiv.
Rodina Koukalova

KAM DO DIVADLA

vstupné 150,-

pořadatel: město Luže
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Z HAMZOVY LÉČEBNY

Z HAMZOVY LÉČEBNY
Vážení spoluobčané,
všichni prožíváme komplikace, které nám
přináší infekce koronavirem. Každý z nás je
a rozhodně i nadále bude nějakým způsobem
omezen ve svých potřebách. I léčebna musela
přistoupit k nepříjemným opatřením. Úkolem
léčebny je především zachovat svou činnost
a poskytování zdravotní péče. Tomu jsme
nyní museli přizpůsobit a změnit zavedená pravidla. Nejvyšším cílem je totiž pokud možno nedopustit zanesení koronaviru dovnitř do léčebny. Samozřejmě nejen
k pacientům, ale také ke všem zaměstnancům. Přijměme proto s pochopením pokud možno uzavření všech pavilonů, zákazy návštěv, omezení společenských akcí
a další.
Z dubnových akcí, které nás nyní čekaly,
je to např. odložení Jarního otevírání Hamzova parku a arboreta. Stejně tak jsme museli
odložit plánované setkání důchodců HL.
Jaký bude další vývoj nelze přesně popsat, nicméně uzavření škol se plánuje na
jeden měsíc. Pokud by se infekce dostala až
do Luže, případně do léčebny, bylo by nutno
přijmout ještě přísnější karantenní opatření.
(Připomínám, že text je napsán 11. 3. 2020)
Závěrem, každý z nás má ve své moci
nejlepší obranu proti infekci a to je více než
přepečlivá hygiena, pokud možno omezení
kontaktu s velkými skupinami dalších lidí.
Myslete na tyto věci nyní každý den.
MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel léčebny

KAM ZA KULTUROU
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KAM
KULTUROU
DEN ZA
S OSOBNOSTÍ
HUDEBNÍ SKUPINA
POUTNÍCI
Hudební skupina Poutníci začala v roce
2020 už svou jubilejní sezonu s číslem 50. Za
těch 50 roků se v kapele vystřídala řada muzikantů z nichž někteří patřili a patří mezi to
nejlepší co český bluegrass mohl a může nabídnout, Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa
Kotas nebo Jan Máca.
Současná sestava hraje ve stejném obsazení
již 11 let. Na banjo a dobro je to Peter Mečiar
– 15 let u kapely, na mandolínu Jan Máca – 23
let Poutníkem, kytarista a zpěvák je Jakub Bílý
– 11 let odehraných u Poutníků a 40 let služby
u tohoto souboru má za sebou Jiří Pola – Karas, kontrabasista, zpěvák a kapelník.
Kapela vydala za dobu svojí činnosti 15 CD
nebo LP, poslední nosič produkoval Supraphon
v roce 2017 a sice dvoj CD s názvem Zlatá éra.
V roce 2020 se skupina bude snažit opět
odehrát co nejvíce vystoupení jak v Česku tak
i na Slovensku. Co se týče nosičů, na Banjo
Jamboree Poutníci představí v pořadí šestnáctý s názvem „ Stíny na střechách.“ Toto CD je
složené ze samých novinek, jenž napsali sami
současní členové. Jedinou výjimkou, co se
týče stáří, je úvodní píseň, podle které se deska
jmenuje.
Některé novinky, z tohoto CD, ale hlavně poutnické hity jako jsou písně Panenka,
Pojďme se napít či Hotel Hillary, budou hrány v tomto roce během oslavného koncertu
Poutníků s názvem „50 let v country“ a zazní
i u vás.
Předprodej lístků - na TIC v Luži na náměstí za 150,- Kč, na místě 180,- Kč

KDY: 20. 6. 2020
KDE: HRAD KOŠUMBERK
V 17 HOD.
VStUPNÉ
předprodej – 150 kč
NA MÍSTĚ – 180 KČ

DUBEN 2020
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ZE SETKÁVÁNÍ
V JANOVIČKÁCH
Na Poutní mši svatou naváže čtení z pověstí.
Poutní mše svatá připadá v Janovičkách
na první neděli po Velikonocích. Letos se
kostel Zvěstování Panny Marie k tomuto účelu otevře v neděli 19. dubna. Mše začíná ve
14 hodin.
Letos na toto setkání navážeme novinkou,
programem Za svitu loučí. Po skončení mše,
zhruba od 15 hodin, se mohou příchozí těšit
na Vyprávění o pověstech a čtení regionálních pověstí z pera Antonína Hlineckého.
Přítomné provede Soňa Krátká, kurátorka
sbírek Regionálního muzea Vysoké Mýto.
Jako každý rok, i letos je po zimě tato dubnová neděle první možností nahlédnout do
kostela. Pokud máte doma materiály, dokumenty, fotografie..., které by se týkaly kostela a jeho minulosti, budeme rádi, když nám
je přinesete a dáte k dispozici k ofocení.

KOŘENY

Čtení z románu Jiřího Šotoly
V květnu vzpomínáme výročí narození
i úmrtí předního českého básníka, autora divadelních her a prozaika Jiřího Šotoly (1924-1989). Při této příležitosti bude
v neděli 3. května od 15 hodin v Janovičkách Soňa Krátká, kurátorka sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, předčítat z jeho díla Tovaryšstvo Ježíšovo.
Vybrané pasáže z románu přiblíží hloubku
a nadčasovost díla.
Svoji tvorbu Šotola zahájil několika sbírkami básní, jednu z nich (Dezertér, sbírka
básní Za život) zhudebnil Jaromír Nohavica.
Okolí Luže v dobách 17. století, příchod jezuitů na východočeské panství Slavatů, stavbu našeho Chlumečku – to vše Šotola mistrně
vykreslil ve svém nejznámějším díle Tovaryšstvo Ježíšovo. Kniha poprvé vyšla v roce 1969
a záhy se stala bestsellerem, roku 2004 vznikl
také stejnojmenný chorvatský film.
Dalším známým románem je titul Kuře na
rožni, z divadelních her připomeňme například Waterloo. Hrob Jiřího Šotoly nalezneme
na nedalekém hřbitůvku.
Jaké byly Janovičky 2019?
•

Dvě mše svaté, pouťová a posvícenská.

•

Tři svatby, dvě církevní a jedna civilní.

•

Jeden pohřeb a jedno rodinné rozloučení.

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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Čtyři kulturní akce – Noc kostelů, koncert účastníků Mistrovských kurzů, divadlo Continuo a divadlo Totem.

Jaké budou Janovičky 2020?

•

Prvomájová ornitologická procházka.

•

Čtyřikrát otevření kostela každou první
neděli v letním období.

3. 5. Vzpomínka na spisovatele Jiřího Šotolu
v podání Soni Krátké.

•

•

Otevření kostela na Štědrý den s betlémským světlem.

•

Pořídili jsme novou desku na obětní stůl
a podsedáky na dřevěné špalky.

•

Je opravená příjezdová cesta ke hřbitovu.

•

Vznikly dvě odstavné plochy dole u silnice a hřbitota.

19. 4. Pouťová mše svatá, po ní program Za
svitu loučí, čtení pověstí

17. 5. Přírodovědná procházka s Vladimírem
Lemberkem.
5. 6. Noc kostelů - noční koncert mužského
pěveckého sboru Vocatus ecumenicus.
14. 6. Vernisáž výstavy skleněných plastik Filipa Hortenského.
12. 7. Koncert účastníků Mistrovských kurzů.
19. 7. a 16. 8. Divadlo nejen pro děti.
8. 11. Posvícenská mše svatá.
24. 12. Tradiční otevření kostela na Štědrý den.
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Kostel Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách u Luže
hudební doprovod:
Lužský chrámový sbor
pod vedením Ireny Novákové
Pozvěte své přátele
a sdílejte pozvánku na

mapa
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KOŘENY:

15.00 hodin
(po skončení mše)

ZA SVITU
LOUČÍ
Vyprávění o pověstech
a čtení regionálních
pověstí z pera Antonína
Hlineckého, provází Soňa
Krátká, kurátorka sbírek
Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě
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Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

DOLY

RADIM

První akcí pořádanou SDH Doly bylo školení řidičů. Bylo určeno
nejen pro hasiče, ale i pro ostatní, kteří se chtěli dozvědět nové informace o silničním provozu. Proběhlo večer 29. 2. 2020 pod vedením
pana Macháčka. Nakonec se ukázalo, že otázek a věcí, se kterými si
řidiči nejsou úplně jistí, je víc, než se na první pohled zdá, proto bychom rádi na konci tohoto roku (případně na začátku příštího) školení
řidičů zopakovali.
Jako
každý
rok
nás
na
přelomu
dubna
a května čekají dvě venkovní akce. Tou první bude pálení čarodějnic u řeky Krounky ve čtvrtek 30.4. 2020 od 18:00. Kromě velkého ohně na pálení čarodějnic bude přichystán i menší oheň na
opékání buřtů a točené pivo. Hned následující den, a to 1.5. 2020
od 15:00, proběhne již tradiční stavění máje na návsi v Dolích. Kromě výborného občerstvení se můžete těšit
na společné zdobení máje, posezení za doprovodu harmonik
a děti si budou moct vyrobit svou vlastní malou májku. Na obě tyto
akce Vás srdečně zveme.   

Milí Radimáci, víte o něčem, co by se dalo v Radimi vylepšit?
Pokud ano, vaše návrhy a připomínky uvítáme na adrese lepsiradim@
email.cz. Rádi vás také vyslechneme osobně. My vaše náměty zpracujeme, předložíme MěÚ v Luži a budeme prosazovat jejich realizaci.
Všichni chceme, aby místo, kde žijeme a vychováváme děti, bylo co
nejlepší. Pojďte do toho s námi!
Osadní výbor za Radim: Václav Drbal (Radim 49), Martina Erychleb (Radim ev.č.2), Petr Jirásko (Radim 78)

Srdečně Vás zveme na bleší trh, který se uskuteční
25. dubna od 13 hodin v kulturním domě.

SDH Doly

Z DĚNÍ V LUŽI
ŠIJE CELÁ LUŽE
Během 10 dnů švadlenky ušily více než 500 ks textilních
roušek pro občany města.
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