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ÚVODNÍ SLOVO...
Vážení přátelé,
těžko se v těchto dnech píše něco jistého
a jen pozitivního, ale i přesto bych chtěla hned v úvodu děkovat za pozitivní věci.
Děkovat především Vám všem za Vaši zodpovědnost a důslednost v dodržování všech
opatření stanovených vládou a některých
logických opatření stanovených zdravým
rozumem. Ono již tisíckrát napsané heslo
„Spolu to zvládneme“ totiž v sobě nese dost
pravdy.
Když tu píšu o logice a pospolitosti, chtěla bych Vás poprosit o rozumný postup při
vracení se do běžného života. Zkuste se na
současnou situaci podívat jako na šanci některé zlozvyky naší společnosti přenechat
minulosti a začít se chovat alespoň malinko
přátelštěji směrem k přírodě. Věřte, že se to
nám a našim dětem hodně vyplatí. Prosím
Vás také, až bude vláda uvolňovat postupně dnešní nařízení, zvažujte, zda by nebylo
vhodné vydržet „v klidu a zdrženlivosti“
ještě o nějakou chvíli déle. Povinnost nosit
roušky byla nařízena v době, kdy bylo nemocných s koronavirem v řádech několika
málo stovek. Zamyslete se, kolik jich je ve
chvíli uvolňování opatření a až podle selského rozumu roušku skutečně na veřejnosti
sundejte… Zatím se nám snad daří být zdravými, tak ať to spolu opravdu zvládneme ve
zdraví. Doba, kdy se uvolňují preventivní
opatření totiž není dobou, kdy nehrozí nákaza koronavirem! Čeká nás ještě spousta práce
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a změn, abychom hrozbu této nemoci opravdu zastavili. Máme před sebou ještě dlouho cestu, proto Vás prosím, nespěchejme
a buďme obezřetní. Pak to totiž spolu opravdu zvládneme .
Sleduji dění v okolních obcích a městech,
a tak si říkám, že možná očekáváte moje
proslovy na facebooku a v rozhlase. Moc
se omlouvám, ale mně to moc nejde a radši mám psaný text zde, v našem zpravodaji.
Také radši promluvím osobně s těmi, kteří
chtějí nebo potřebují.
A teď trocha informací…
V posledních týdnech se naším úřadem protočila spousta litrů dezinfekce, která putovala k lékařům, k našim pečovatelkám, na poštu
a také k lužským, radimským a bělským hasičům, kteří pravidelně dezinfikují veřejné
prostory (lavičky, odpadkové koše, autobusové zastávky, kontejnery, dětská hřiště atd.).
A další litry jsou ještě objednané. Moc Vám
za to děkujeme!
Rozdalo se více než 2 000 ks textilních
roušek – většinu z nich ušily šikovné ruce našich občanů, kteří se sami nabídli a přiložili
ruku k dílu, a to zcela nezištně… Vám patří
obrovské díky za Vaši pomoc, protože jste
ve chvíli největší potřeby šili ve dne v noci
a my jsme tak mohli průběžně rozvážet
v první várce roušky nejvíce ohrožené skupině – našim seniorům. To se povedlo během
tří dnů. Nyní už máme roušek dostatečné
množství a stovky se jich už dostalo tam,
kde je naši občané potřebovali. Další jsou
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stále k dispozici na městském úřadě, nejen
pro seniory, ale pro všechny. Kdo potřebuje,
ať píše na 603 507 758.
Objednali jsme zatím 300 ks respirátorů FFP2. které již máme na úřadě a budou
k dispozici potřebným v případě nákazy
v našem městě nebo místních částech.
Dále jsme se zásobili bezoplachovou
dezinfekcí na ruce, dezinfekcí na povrchy,
jednorázovými ústenkami, jednorázovými
rukavicemi, jednorázovými ručníky, ochrannými brýlemi, ochrannými štíty, ochrannými
pláštěnkami, respirátory a dalšími potřebnými pomocníky k boji proti koronaviru.
Snažíme se být připraveni na výskyt tohoto
onemocnění mezi našimi občany a pomoci
tak zastavit šíření dál.
Bohužel nemohu zjišťovat informaci,
zda již u nás někdo nakažený je, tyto údaje se nesmí nikomu sdělovat, ani zástupcům města. Nicméně, se slibem mlčenlivosti, rádi poskytneme základní potřeby
pro ochranu pečující osoby o nemocného
a pomůžeme s dalšími záležitostmi, aby nedošlo k dalšímu zbytečnému přenosu viru.
Jsme připraveni zajistit nákupy, léky i komunikaci s úřady apod. Nebojte se nás oslovit
na tel. č. 603 507 758 – rádi Vám pomůžeme!
Vyměňte na chvíli velké obchoďáky za les
a uvidíte, že bude lépe. Přeji Vám všem do
dalších dnů hlavně zdraví a trpělivost!
Vaše starostka Veronika
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KAM VYRAZIT
Pátek 1. 5. od 15:00			
STAVĚNÍ MÁJE
Náves Doly
Neděle 3. 5. od 15:00			
KOŘENY – ČTENÍ Z ROMÁNU
JIŘÍHO ŠOTOLY TOVARYŠSTVO
JEŽÍŠOVO
Kostel Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách
Pondělí 4. 5. – 15. 5. 			
ZÁPIS DO MŠ Luže
(poštou, emailem, datovou schránkou,
osobně bez dítěte)
Mateřská škola Luže
Úterý 12. 5. od 18:00		
PĚT JAZYKŮ ODPUŠTĚNÍ
- Jan Libotovský
Volnočasové centrum Luže
Sobota 16. 5. od 14:00			
BRAMBOROVÉ HODY
Řepníky
Neděle 17. 5. od 15:00
		
CESTA ZA ORCHIDEJEMI
Komentovaná procházka po Střemošické
stráni, sraz na Pokloně

INFO Z RADNICE

Sobota 23. 5. od 15:30
KLUB CESTOU NECESTOU: PŘÍRODNÍ
DIVY HAVAJSKÝCH OSTROVŮ

konferenční sál Hamzovy léčebny

Sobota 30. 5. v 18:30			
KRÁSKA A ZVÍŘE NA
KUNĚTICKÉ HOŘE
Odjezd autobusu z nám. – 18:30hod.
Pátek 5. 6. 				
NOC KOSTELŮ
Kostely a sakrální stavby v Luži a okolí
Pátek 5. 6. od 17:50 – 23:00
NOC KOSTELŮ V JANOVIČKÁCH
Kostel Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách

Pozor změna:
Na matriku a stavební úřad je nutné se
předem OBJEDNAT!
Kontakt na matriku: Lucie Tesařová, tel:
469 633 986 nebo 737 409 698, email: matrika@luze.cz
Kontakt na stavební úřad: Bohumila Fikejsová, tel: 469 671 126 nebo
733 715 052, email: stavebniurad@luze.cz
Vstup na Městský úřad v Luži je možný
POUZE s ochrannou rouškou a při vstupu do budovy je NUTNÉ provést dezinfekci rukou (dezinfekce je k dispozici),
je nutné dodržovat odstup 2 m a uvnitř

PODĚKOVÁNÍ
Velmi srdečně bych chtěla poděkovat našim
švadlenkám za obětavé a rychlé šití textilních
roušek pro naše občany. Jako první se nám
sama ozvala firma ORTOP, spol. s. r. o. Luže,
která nám zdarma během jednoho dne našila 50
ks roušek, abychom mohli ihned zajistit roušky pro naše pečovatelky a klienty pečovatelské služby. S každým dalším dnem přibývaly
další švadlenky i roušky, a tak jsme každý den,
i několikrát, roušky ihned rozváželi našim občanům.

Pátek 5. 6. od 21:12		
VOCATUS ECUMENICUS – mužský
sbor / Kostel Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách
Pátek 5. 6. od 23:00			
LAUDATO SI‘ – moderovaná beseda
Kostel Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách
TYTO AKCE SE BUDOU KONAT
POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JIŽ NEBUDE
HROZIT RIZIKO ŠÍŘENÍ NÁKAZY
KORONAVIREM!!!

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V LUŽI
Od pondělí 20. 4. 2020 jsou již obnoveny úřední hodiny Městského úřadu v Luži
– v pondělí a ve středu, stále však platí
upřednostňování vyřizování možných záležitostí přes email nebo telefon! Prosíme
Vás, než na úřad vyrazíte osobně, raději nejprve na úřad zavolejte nebo napište
email.
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úřadu se nesmí tvořit fronty!
Turistické informační centrum
– již otevřeno
Městská knihovna
– již otevřena
Hrad Košumberk
– pro veřejnost uzavřen
Technické služby – provoz bez omezení,
Vanda Křepelková,vanda.krepelkova
@luze.cz, 734 318 892
Sběrný dvůr – provoz bez omezení
Skládka Dolečka – provoz bez omezení
Sportoviště – pro veřejnost uzavřena
Pečovatelská služba Luže
– provoz bez omezení, Monika Pidimová,
dps@luze.cz, 730 871 336

Velké speciální poděkování patří:
•
Firmě ORTOP, spol. s. r. o. Luže
•
Kateřině Hlaváčkové, Luže
•
Barboře Vítové, Doubravice
•
Lucii Ďoubalové, Radim
•
Martině Erychleb, Radim
•
Ivanu Červeňákovi, Luže
•
Lucii Tesařové, Voletice
•
Věře Zavřelové, Luže
•
Daně Richterové, Luže
•
Veronice Hromádkové, Luže
•
Libuši Soukupové, Luže
•
Heleně Vyčítalové, Luže
•
Tereze Vyčítalové, Luže
A všem dalším, kteří nám roušky poslali
nebo nám je prostě nechali u dveří.
Dále patří velké poděkování za finanční dar
na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce
firmě DRAHOŠ, s. r. o. Skuteč (20 000,-)
a Tělovýchovné jednotě Luže, z. s. (10 000,-).
MOC DĚKUJEME!

UKLIĎME ČESKO
Akce „Ukliďme Česko“ nám letos skončila
dříve, než začala kvůli riziku přenosu koronaviru. Pytle, rukavice a spousta odpadků
v přírodě ale na tuto akci čekají. Pokud byste
chtěli v rámci rodinné vycházky do přírody
posbírat pár kousků nepořádku, zavolejte na
603 507 758 a poskytneme Vám pytle a rukavice.
Jménem přírody DĚKUJEME!
PS: Hromadný úklid „ve velkém“ si určitě naplno užijeme na podzim.

INFO Z RADNICE
MÍSTNÍ POPLATKY VE MĚSTĚ
LUŽE PRO ROK 2020
Splatnost poplatků za tuhý komunální odpad
a poplatků ze psů je na základě Obecně závazných vyhlášek města Luže stanovena
k 30. 4. 2020.
V souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu v České republice a jeho negativní
dopady do ekonomické sféry obyvatel nebude město Luže sankcionovat nezaplacení poplatků za tuhý komunální odpad
a poplatek ze psů navýšením dle Zákona
o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., dle
ustanovení § 11 odst. 3 do 153 dní po lhůtě
splatnosti, tj. do 30. 9. 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“).
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VZPOMÍNKA

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@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

Dne 28.5. uplyne 10 smutných let od
náhlého úmrtí bez slůvka rozloučení našeho manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka p. Zdeňka Děťáka. Prosíme
o tichou vzpomínku.

VZPOMÍNKA
Neplačte, ztište v srdci žal,
já dobré dílo v žití vykonal,
a po práci chci klidně spát
i bez slz je možno vzpomínat.
Dne 21. května uplyne smutný rok, kdy
nás opustil náš drahý a milovaný manžel,
tatnek, dědeček a pradědeček pan Stanislav Tlustý. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Nikdy nezapomeneme.
Manželka, dcery s rodinami
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KULTURA

AKTUÁLNÍ INFORMACE
K ZÁJEZDU DO DIVADLA
NA KUNĚTICKOU HORU

KRÁSKA A ZVÍŘE
FRANTIŠEK HRUBÍN

Představení Kráska a zvíře v sobotu
30. 5. 2020 je zrušeno, v době uzávěrky tohoto
zpravodaje ještě není znám náhradní termín.
O náhradním termínu Vás budeme
informovat v dalším vydání zpravodaje.
TIC Luže
KORONAVIRUS
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VÝPISY USNESENÍ
VÝPIS
USNESENÍ
z 31. schůze Rady města Luže konané dne
06. 04. 2020 v 09:00 hod. – online videokonference.
Rada města revokuje:
01/31
Usnesení č.27/30 - Rozpočtové opatření
č. 1/2020, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
02/31
Rozpočtové opatření č. 1/2020, dle přílohy.
03/31
Darovací smlouvu – finanční dar účelově
určený od Tělovýchovné jednoty Luže,
z.s. na zajištění ochranných prostředků
a pomůcek ve výši 10.000,- Kč pro město
Luže v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19, dle přílohy.
04/31
Darovací smlouvu – finanční dar účelově
určený od Kovovýroby Drahoš s.r.o. na
zajištění ochranných prostředků a pomůcek ve výši 20.000,- Kč pro město Luže
v souvislosti s koronavirovou nákazou
COVID-19, dle přílohy.
05/31
Dodatek č.5 k Pojistné smlouvě
č. 7721049796 uzavřené mezi městem
Luže a Kooperativa Pojišťovna, Vienna
Insurance Group, a.s., dle přílohy.
06/31
Rozpočtové opatření č. 2/2020, dle přílohy.
07/31
Pozastavení výplaty schválených dotací
místním spolkům do 31.5.2020 z důvodu
Nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou nákazou
COVID-19, dle přílohy.
08/31
Finanční dar pro pana Martina Sochora na
zajištění profesionálního zvukaře, který
bude vyplacen po uskutečnění akce „Zahradní multižánrový festival Mezi-tóny“
ve výši 5.000,00 Kč, který se uskuteční
v rámci Košumberského léta, dle přílohy.
09/31
Čerpání rozpočtu města za období I. - II.
/2020, dle přílohy.
10/31
Rozhodnutí o výběru zhotovitele Vlastimila Kühra, IČ: 72776285 na veřejnou
zakázku Počítačová učebna v ZŠ Luže –
schodišťová plošina, dle přílohy.

11/31
Smlouvu o dílo na akci „Počítačová učebna ZŠ Luže – schodišťová plošina“ se
zhotovitelem Vlastimilem Kührem, dle
přílohy.
12/31
Zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Revitalizace
veřejné zeleně ve městě Luže“, dle přílohy.
13/31
Ceník nájemného pro konání společenských akcí, kulturních akcí a plesů v objektu města Luže platný od 8.4.2020 pro
„Kulturní dům Doly “, Doly čp. 24, Luže,
dle přílohy.
14/31
Ceník nájemného pro konání společenských akcí, kulturních akcí a plesů v objektu města Luže platný od 8.4.2020 pro
,,Kulturní dům Radim “, Radim 68, Luže,
dle přílohy.
15/31
Dohodu o ukončení nájmu nebytových
prostor v Dolích č.p.35, a č.p.6, Luže
k 30.4.2020, dle přílohy.
16/31
Smlouvu o nájmu nebytových prostor č.p.
6 a č.p.35 v Kulturním domě v Dolích,
Luže se společností Chameleos s.r.o.,
zastoupenou panem Václavem Bártou na
dobu neurčitou, dle přílohy.
17/31
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 11
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu, paní Aleně Doubravské, na dobu
určitou do 30.6.2020, dle přílohy.
18/31
Prodloužení Smlouvy o náhradním ubytování (nebytového prostoru v přízemí
domu) v bytovém domě Bělá 49, Luže
panu Marku Červeňákovi, na dobu určitou do 30.4.2020, dle přílohy. Vlastníkem
bytového domu je společnost Lesy Luže,
s.r.o., zastoupená jednatelem panem Janem Soukupem.
19/31
Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Luži čp. 241, Komenského
ulice, na dobu určitou o 1 rok, a to od
1.5.2020 do 30.4.2021, dle přílohy.
20/31
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5
v domě s pečovatelskou službou Luže čp.
9, Na Výsluní, panu Jaroslavu Tlustému
na dobu určitou do 30.4.2021, dle přílohy.
21/31
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 12
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Sta-
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dionu, paní Haně Vodstrčilové, na dobu
určitou do 31.7.2020, dle přílohy.
22/31
Dohodu o ukončení nájmu bytu Bělá 49,
538 54 Luže, kde je vlastníkem bytu společnost Lesy Luže, s.r.o. – byt. č.4 v 2.
nadzemním podlaží domu k 30.4.2020, dle
přílohy.
23/31
Přidělení bytu panu Janu Sychrovi v bytovém domě Bělá 49, 538 54 Luže, byt č.4,
na dobu určitou od 1.5.2020 do 30.4.2021
a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
Vlastníkem bytu je společnost Lesy Luže,
s.r.o., zastoupená jednatelem panem Janem Soukupem.
24/31
Jmenování šéfredaktorky Lužského zpravodaje města Luže paní Lenky Kašparové – vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu.
25/31
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.
12. 2019 se společností Anylopex plus
s.r.o. na zpracování studie proveditelnosti
a projektové dokumentace na akci ,, Město
Luže - jímání dešťových vod pro zálivku
hřiště“, dle přílohy.
26/31
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne
18. 12. 2019 se společností Anylopex plus
s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci na
akci ,,Město Luže - jímání dešťových vod
pro zálivku hřiště“, dle přílohy.
27/31
Příkazní smlouvu na zpracování dokumentace k žádosti o povolení provozu skládky
Luže-Dolečka, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
28/31
Jmenování předsedů/předsedkyň Osadních výborů místních částí obcí Radim,
Brdo, Dobrkov, Srbce, Doly, Bělá, Voletice a Rabouň následovně:
•

Radim – Václav Drbal

•

Brdo – Ilona Lacmanová

•

Dobrkov – Lucie Sekerová

•

Srbce – Filip Kučera

•

Doly – Jakub Macháček

•

Bělá – Michal Kapitola

•

Voletice – Tomáš Tesař

•

Rabouň – Jitka Pešoutová
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MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

HISTORICKÉ STŘÍPKY
Z LUŽE V MUZEU 5. DÍL
Pokračujeme v představování perliček
z bohatého fondu depozitářů Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě. Tentokrát tu máme
jednu dobovou fotografii.
Autorem snímku je vysokomýtský profesionální fotograf Jan Popelka a je datován
k roku 1938. Místopisné určení pravděpodobně pochází přímo od autora samotného a je
následující: Luže - dům vyzdobený malbou.

Máme možnost se podívat na menší hospodářské stavení, respektive na výstavní část
průčelí s dřevěnými vrátky a bránou do dvora.
Přičemž omítka je zcela nezvykle vyzdobena
velmi bohatým květinovým ornamentem, na
středu s nápisem Kde domov můj. Dům má
stejnou technikou vypracováno číslo popisné
– 19. Vlivem tehdy tolik oblíbeného svérázu
byl jistě dům malován barevně, bohužel z černobílé fotografie jsme o malebný pohled, jež
se naskytl Janu Popelkovi, ochuzeni. V zadní
části dvora je patrná archaická budova polygonální stodoly se střechou pokrytou došky.
Dnes najdeme přímo v Luži čp. 19 v Dolské ulici kousek od Sokolovny. Druhou – snad
trochu pravděpodobnější verzí – je čp. 19 ve
Zdislavi. Zde totiž nalezneme dům s výrazně
podobným architektonickým řešením stavby,
ovšem bez zdobení v omítce. Na fotografii je
nicméně nepatrně matoucí cibulovitá věžička vykukující v levém rohu snímku. Další
možností je nepřesné určení lokality už samotným autorem snímku. Uvítáme zprávy,
které napomohou k přesnějšímu určení místa
zachyceného na fotografii.
Pro doplnění přidávám ještě drobnou informaci. V Bělé se roku 1900 narodil Václav Kopřiva - velmi zručný fasádník. Domy
v okolí Luže zdobil ornamenty umně vypracovanými v omítce. S jistou dávkou pravděpodobnosti, by tedy mohl být i autorem výzdoby příbytku na „našem“ snímku.
Jak se Vám líbí?
(další díl příště)
Soňa Krátká - Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě
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MOŽNÉ DOPADY KORONAVIRU NA
NAŠI BUDOUCNOST
Asi už nám všem začíná být jasné, že svět
po koronavirové karanténě nebude stejný jako
před ní. Z médií se na nás valí počty nakažených
a zesnulých lidí, ekonomické i společenské
předpovědi. Nebyli bychom to ale my, kdybychom vám v tom nepřeberném množství informací nevybrali čerstvou dávku zelené naděje.
Právě ta totiž může pomoci vidět současnou
situaci i v jiném než čistě negativním světle.
V mnoha zemích jsou zavedená opatření, po
kterých dlouhé roky volali vědci, ekologové
a aktivisté.
„Potřebujeme plánovaný přístup ke snížení
zbytečné průmyslové činnosti, která nemá
žádnou souvislost s lidským blahobytem
a která nepřiměřeně prospívá již bohatým lidem na rozdíl od obyčejných lidí. Existují
mnohem spravedlivější, vhodnější a pečlivě
naplánované způsoby, jak tento problém vyřešit.“ (Jason Hickel, profesor ekonomické antropologie na Goldsmiths University).
Snížení emisí
Pokles globálních emisí oxidu uhličitého je
dočasný. Pokud se globální ekonomiky vrátí
do stejných kolejí jako před karanténou, tak
se emise s největší pravděpodobností vrátí na
stejná čísla jako dřív. Mnozí odborníci se shodují, že se z reakcí vlád na vypuknutí epidemie
COVID-19 můžeme poučit a přijmout opatření, která povedou ke snížení globálních emisí
a k podpoře udržitelné globální zelené ekonomiky.
Vzestup lokálních ekonomik
Celosvětově žije stále více lidí ve městech
a jí potraviny, které byly průmyslově zpracované někde úplně jinde. Karanténa nebo například výpadek dodávek paliva jsou pro tento
systém stravování velkým šokem. Pokud by
byla přerušena dodávka paliva, tak by v Londýně došlo jídlo jen během několika málo dní.
„Všechno jídlo je na dálnici. Máme systém
včasného stravování.“ říká Tim Lang, profesor
potravinářské politiky. To ukazuje, jak nejistá
a křehká je naše současná globální ekonomika.
Pokud bychom měli lokální systémy pro místní obyvatele, které by uspokojovaly základní
lidské potřeby, tak by se nás izolace a současná opatření dotkly ekonomicky jen málo. Hnutí „Degrowth” obhajuje pěší chůzi, jízdní kola
a v menší míře i používání veřejné dopravy.
Pandemie koronaviru se rozšířila tak rychle
po světě kvůli cestujícím používajícím letadla
a velké výletní lodě.

Konec trhů s divokými zvířaty
Nejčastěji se uvádí, že šíření koronaviru
SARS-CoV-2 začalo na trhu divokých zvířat
v čínském Wu-chanu. V tuto chvíli se má za
to, že hostiteli viru mohli být netopýři nebo
luskouni krátkoocasí. Luskoun je výjimečný
šupinatý savec ohrožený kvůli tradiční čínské medicíně. Jen v roce 2010 jich bylo kvůli
nelegálnímu obchodu zabito téměř pět tisíc.
Kvůli šíření viru v lednu letošního roku Čína
zakázala obchodování s volně žijícími zvířaty na trzích, v supermarketech, restauracích
a na online platformách. Všechna místa v Číně, kde se chovají volně žijící
zvířata, jsou izolovaná. Přeprava volně žijících zvířat je také zakázána. To je
skvělá zpráva, protože každý vyhynulý
druh je nenahraditelnou ztrátou. Luskouni by se díky těmto zákazům mohli dostat
z pokraje vyhynutí.
Nebezpečí velkochovů
Nebezpečné viry nevznikají jen na trzích
s exotickými zvířaty. Pandemie prasečí
chřipky se v roce 2009 rozšířila z velkofarmy
v mexickém Veracruzu. Nejprve na chřipku
zahynuly stovky prasat, pak se virus přesunul
na lidi. Velkofarmy chovají miliardy zvířat
ve stísněných a nehygienických podmínkách,
jsou tak ideálním místem pro různé infekční
choroby.
Dokud nebudou zlikvidovány velkofarmy,
v nichž jsou umístěny miliony zvířat, dokud
nezohledníme nevyhnutelnou logiku vývoje
nemocí, budou nadále vznikat nové a potenciálně smrtící choroby. Znovu. A znovu.
A znovu…

Krize jako příležitost
Nejlepší prevencí pandemie a dalšího
lidského utrpení není izolace, umývání rukou
a stálé nošení obličejových masek, ale změna našich současných ekonomických, potravinových
a dopravních systémů na jiné, které dají
přednost přírodě a planetě. Svět, ve kterém
jsou zakázané velkochovy a obchod s volně žijícími zvířaty. Svět, kde není ekonomický růst upřednostňován za každou cenu
a kde je schopnost uživit se více v rukou
lidí než nadnárodních korporátů, které nadměrně znečišťují planetu. Tento virus může
být signálem, že lidské zdraví nelze léčit
nezávisle na zdraví přírody. Ať chceme,
nebo nechceme, jsme s přírodou neoddělitelně spojení. Pokud můžeme pro své zdraví udělat kroky, které poslední roky “nešly”
podle vládních představitelů a nadnárodních firem udělat, je možná na čase se zamyslet, jestli jde pouze o naše zdraví, nebo
i o zdraví planety, na které žijeme. Protože
bez zdravé planety nemáme co dýchat, co pít,
co jíst a po čem chodit. Jak říká jedno moudré indiánské varování kmene Cree: „Až bude
pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední
ryba, tehdy poznáte, že peníze se nedají jíst.”
Krize může být příležitostí přijmout některá opatření, která pomohou odvrátit nejhorší klimatické scénáře a udržet podmínky, ve
kterých můžeme jako lidstvo na této planetě
dál žít.

Zdroj: https://www.econea.cz/blog

8

WWW.LUZE.CZ

INFO Z RADNICE
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NABÍDKA BRIGÁDY
Na letošní sezónu červen, červenec, srpen
hledáme na hrad Košumberk brigádníka muže, jedná se převážně o víkendy.
Náplň práce: příprava laviček, stolů, zvukové a světelné techniky, výběr vstupného.
V případě zájmu mne kontaktujte na mailu:
tic@luze.cz, popř. na tel.: 736481206
TIC, Lenka Kašparová

OPRAVENÉ LAVIČKY
NA CESTIČCE LÁSKY

DĚTSKÝ DEN NA
KOŠUMBERKU
Dětský den na hradě Košumberk se nebude
konat v červnu kvůli vládním opatřením, ale je
přeložen na neděli 6. září 2020. Doufáme, že
v září již bude možné dětský den uspořádat
bez omezení. O dalších informacích či změnách se dočtete v lužském Zpravodaji.
Přejeme Vám Boží ochranu a pevné zdraví.
za tým organizátorů
Čestmír Šťovíček

Dezinfekce veřejných prostor

Dezinfekce veřejných prostor

KAM ZA KULTUROU
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5. – 6. 7. 2020

Šermíři na hradě
Košumberku
SKUPINA HISTORICKÝCH POKUSŮ
A OMYLŮ FEXT
Středověké stánky – soutěže, písař, ražba mincí, provazník

Zveme Vás na přednášku na téma

PĚT JAZYKŮ ODPUŠTĚNÍ
12. května 2020 od 18 hod.
Přednášející: Jan Libotovský

5.7. vystoupení v 11, 13, 14, 15, 16 hod.
6.7. vystoupení v 13, 14 ,15, 16 hod.
Vstupné 70 Kč / děti 35 Kč
Občerstvení zajištěno

Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
místo konání: Volnočasové centrum města Luže
Pořadatel: MĚSTO LUŽE
Změna programu vyhrazena

změna programu vyhrazena
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DŮLEŽITÉ
SDĚLENÍ K ZÁPISU

do Mateřské školy, Luže, okres Chrudim
V souvislosti s mimořádnými opatřeními
ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření
onemocnění COVID – 19 a vydaným opatření
MŠMT k organizaci zápisu do MŠ pro školní
rok 2020/2021 budou platit níže uvedené podmínky.
Zápis do Mateřské školy, Luže, okres Chrudim bude vzhledem k situaci s mimořádnými
opatřeními probíhat za těchto podmínek:
1. Zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
2. Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně
dlouhé období v rozmezí od 4. 5. 2020
do 15. 5. 2020.
Podání žádoisti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit
písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku
je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (datová
schránka MŠ: kjtmbvx),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!) email MŠ - mskola@luze.cz
3. poštou – Mateřská škola, Luže, okres
Chrudim, Družstevní 366, Luže 538 54
4. osobní podání ve škole v době administrativní činnosti na škole (viz web školy)
•
•
•

K žádosti je nutné připojit prostou kopii
rodného listu a řádné očkování dítěte.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle
§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo
mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou do
31. 8. 2020 pěti let).

V současné situaci nemusíte osobně k dětskému lékaři. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
a) Prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží
kopii očkovacího průkazu nejlépe dálkovým
způsobem.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A ŠKOLKY

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz
s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda
dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které
v jeho věku má mít.
b) V případě, že dítě nebylo očkováno podle
očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí
zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné
vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Registrační číslo bude předáno stejným způsobem jako byla předána žádost.

ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …
… mnoho nových informací není. Výuka
a s ní spojené události se totiž odehrávají v rodinách a žáci se, někteří více, jiní méně, samostatně snaží vzdělávat a vstřebat do sebe maximum
ze zadaného učiva v prostředí svých domovů.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat vám
všem, kteří se každý den učíte a zpracováváte
zadané úkoly. Velké uznání zaslouží žáci, kteří
samostatně pracují, bez problémů vše zvládají a pokud mají s něčím potíže, tak se neváhají
obrátit na učitele, rodiče nebo spolužáky a situaci vyřeší. To je dovednost, která jim bude
v životě nesmírně užitečná a často potřebná.
Stejný dík patří také Vám, rodičům, jež s dětmi každý den sedíte nad sešity a učebnicemi
a nenecháte je zahálet. Věřte, že se Vám i Vašim
dětem tato péče v budoucnu mnohokrát v dobrém vrátí.
V neposlední řadě bych chtěl na tomto místě poděkovat všem učitelům, kteří pracují na
vzdělávacích materiálech a vzdálené výuce. Jedná se o novou činnost, jejíž přípravou
a realizací tráví mnohem více času než při klasické výuce. Snažíme se vše ještě vylepšovat
a postupně zapojovat i nástroje on-line komunikace jako WhatsApp, Skype, Google Hangouts
meet atd. Budeme velmi rádi za Vaši zpětnou
vazbu a pomoc při zdokonalování tohoto způsobu výuky. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat Rodinnému centru DAR, kde tisknou výukové materiály pro žáky, kteří nemají přístup
k internetu a distanční výuka je tak pro ně tímto
způsobem dostupná.
S ohledem na současnou absenci oficiálních
informací o případném návratu dětí do škol sledujte prosím webové stránky školy pro aktuální
informace.
Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

KVĚTEN 2020
ZAJÍMAVOST
VČELY A VČELAŘENÍ Z POHLEDU NAŠICH PŘEDKŮ
Máme měsíc květen, měsíc, kdy vše již kvete
nebo kvést začíná. Pro včelky a včelaře je to měsíc pilné, velmi náročné, a i odborné práce. Tak
tomu bylo a je.
Včelařský kalendář roku 1928 pro tento měsíc
mimo jiné uvádí:
„Hlavní snůška ve většině našich krajin začíná až při zákvětu ohnice a bílého jetelíčku
koncem května. Před tou dobou pouštěti včely
do medníků jest zbytečno, leč by snad některé
včelstvo bylo příliš silné a tísnilo se v plodisku.
Při otevírání medníků není třeba celý strůpek
odstraniti, dostačí vyjmouti jedno prkénko strůpku, nebo jen dva průchody z plodiska do medníku otevříti.
Počátkem měsíce dává hojněji sladiny borůvka, také ovocné stromoví poskytne něco
potravy. Tu máme přebytečné plásty medové
z plodiska vyjmouti a med z nich na mírném teple rozpustiti. Místo jejich ovšem hned zaplníme
dobrým dílem.
Některý rok onemocní mladušky májovkou;
dostávají křeče a hynou v úle i venku. Původ
a léčení této choroby nejsou známy. Poněvadž
však májovka nejvíce napadá včelstvo, které má
plod v dolním patře, a to po chladnějších dnech
a nocích, dobře prospěje pokrmováním takového
včelstva otepliti plodisko, čímž se nemoc zmírní.
Teprve koncem května, když se ustálí teplé počasí, ano i později, vyjmeme teplé obložky z úle.“
Včelařský kalendář z roku 1933 doplňuje
např., že májovka je poslední nebezpečí pro rozvoj včelstev. Do ledových mužů je nebezpečno
vkládati mezistěny mezi plod.
Oba kalendáře uvádí, že v květnu vychází slunce v čase od 4:37 hodin (1. května) do
3:57 hodin (3l. května). Zapadá v 19:18 hodin
(l. května) do 19:59 (31. května)
Měsíc vychází v čase od 15:4l hodin do
16:53 hodin (1. a 31. května). To je platné
i dnes.
Při čtení těchto kalendářů jsem se dotkla
i nemoci včel nazvané májovka. To mě bohužel
připomnělo současný stav nemoci u lidí, koronavirus. Na tuto nemoc není bohužel ještě v současné době spolehlivý lék.
Zatímco s májovkou si v dnešní době včely i včelaři poradí, věřme, že tomu tak bude
i s koronavirem. Tato nemoc je i velkým nebezpečím pro včelaře, jejich věk, neboť jsou převážně 60ti a více letí. Všichni víme, že bez včelařů
a včel je naše příroda nepředstavitelná.
Přejme si tedy, aby nás a naše včely, žádná
nemoc neporazila.
J. Kuchařová

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
I v tomto náročném období kancelář pokračuje v zajištění stěžejních činností. Bylo
dokončeno hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti u 2. výzvy OPŽP - realizace
sídelní zeleně. Jednalo se o poslední výzvu
v této oblasti. Stejná situace je u 4. výzvy PRV
Rozvoj zemědělských podniků, Cestou kvality -zpracování regionálních zemědělských
produktů, Rozvoj regionálního podnikání
a Spoluprací k zisku - konkurenceschopné
místní trhy, zde nás ještě jedna výzva čeká,
o jejím zaměření budeme informovat během
léta. V obou případech nyní probíhá hodnocení výběrové komise.
Velkou radost máme ze schválení projektu
MAS Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučení obyvatel regionu MAS SKCH.
Půjde opět o pilotní ověření návrhů, které
doporučily odborné týmy v rámci úspěšně
ukončeného projektu MAS Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH.
Prostřednictvím specialisty - Asistenta prevence sociálního vyloučení - budou koordinovány a prováděny nové způsoby a formy
pomoci potřebným. Tato cílená a bezpečná
pomoc se opírá především o spolupráci všech
kompetentních aktérů v regionu - osoby
z cílové skupiny, samosprávu, poskytovatele
sociálních služeb, poskytovatele zdravotních
služeb, sociální pracovníky měst, komunitní
centra. Veškeré aktivity vedou k prevenci sociálního vyloučení obyvatel.
Významným tématem těchto dní je také aktualizace standardizace MAS. Standardy MAS
blíže stanovují podmínky, které musí MAS
splnit, aby mohla žádat o podporu implementace SCLLD a podporu administrativních
kapacit MAS z evropských fondů. Standardy
jsou rozděleny do 5 oblastí:
MAS a partneři MAS - partneři musí mít
v územní působnosti bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo zde musí prokazatelně působit.
Orgány MAS - složení orgánů musí respektovat poměr zastoupení sektorů tak, aby soukromý sektor měl nejméně 50 % hlasovacích
práv.
Územní působnosti MAS - obce, které schválí
zařazení svých území do MAS, umožní svým
obyvatelům a všem subjektům podávat žádosti
o dotace do výzev MAS.
Institucionalizace MAS - právní subjektivita
a práva a povinnosti, které z ní plynou (zde
spolek).
Kancelář MAS - personální zajištění, web,
dokumentace.
Bližší informace najdete zde: Informace ke

standardizaci a novému období 2024-2027.

V případě zájmu o spolupráci či aktivní zapojení nás neváhejte kontaktovat na
info@masskch.cz.

spolupráce s vedením obcí, spolupráce s ÚP
v oblasti zaměstnanosti v regionu, komunikace s nově vzniklými komunitními centry v území, propojování se službami v oblasti zdraví
a vzdělávání, aktivní řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, depistáž a zvyšování kompetencí pečujících osob.
Nabízíme: 1,0 úvazku, HPP na dobu určiKANCELÁŘ MAS SKCH tou od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2022.
Zajímavé finanční ohodnocení, flexibilní
pracovní doba, popř. možnost home office, prospěšná a smysluplná práce, profesní
- HLEDÁME NOVÉ KOLEGY:
i osobnostní růst, notebook.
				   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
ASISTENT PREVENCE SOCIÁLNÍ- výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či
HO VYLOUČENÍ NA ÚZEMÍ MAS nevybrat žádného uchazeče.
SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO
Pokud Vás nabídka zaujala a splňujete
A CHRASTECKO, Z.S.
výše uvedené podmínky, pošlete svůj strukturovaný životopis na adresu: feyfarova@
Podrobné informace ke všem oblastem naší činnosti najdete na našem webu
MASSKCH.cz
Podporu pro školy, rodiče a zájemce o vzdělávání pro vás trvale připravujeme na stánkách: www.maporpchrudim.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

masskch.cz do 31. 5. 2020.

INFO Z RADNICE
Považujete témata pomoci bližním, péče
o sociálně slabé, obranu proti sociálnímu
vyloučení, komunitní práce a hledání společných lokálních řešení, sousedské pomoci
a dobrovolnictví za sobě blízká? Je pro vaši
práci důležitá empatie a propojování sdílených potřeb?
Hledáme vás a chceme vás do svého týmu,
pokud k tomu máte:
•
požadované vzdělání podle zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách
•
praxi v oboru
•
organizační schopnosti a schopnost týmové práce
•
komunikační dovednosti
•
nezbytnou flexibilitu, zodpovědnost
a samostatnost
•
znalost regionu a problematiky sociálního vyloučení je výhodou
•
řidičské oprávnění s. B, vlastní automobil
•
práce s PC na uživatelské úrovni
Náplní práce budou aktivity vedoucí k prevenci sociálního vyloučení obyvatel regionu, propojování jednotlivých poskytovatelů
sociálních služeb se samosprávou, depistáž
osob sociálně vyloučených prostřednictvím

OCHRANNÉ
PROSTŘEDKY
Město Luže poskytne základní potřeby zdarma pro občany města Luže a místních částí, kteří onemocněli COVID-19.
V tuto chvíli je k dispozici dezinfekce,
textilní roušky, jednorázové roušky, respirátory FFP2 a další ochranné pomůcky.
Tyto prostředky budou předány pouze pečujícímu o nemocného po domluvě na tel.
č. 603 507 758.

SBĚRNÝ DVŮR
A SKLÁDKA DOLEČKA
Sběrný dvůr i skládka Dolečka jsou již v běžném provozu a ve stejné provozní době!
Provozní doba:
Pondělí
Středa		
Sobota 		

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
8:00 – 12:00
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OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE POMÁHÁ
V LUŽI I V OBDOBÍ PANDEMIE
Jak je již známo Oblastní charita Pardubice
působí v Luži v rámci projektu Pomoc romským rodinám. Tento projekt se dělí do čtyř
oblastí. První oblast jsou přednášky a besedy
pro členy programu, druhá terénní práce, třetí volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé
a čtvrtá oblast je zaměřená na spolupráci školy a rodičů v rámci povinné školní docházky.
Všechny tyto aktivity byly v měsíci dubnu zasaženy karanténou, která byla státem vyhlášena ve spojení s pandemií.
I přesto Oblastní charita Pardubice se svými pracovníky obratem vypracovala krizový plán, dle kterého své povinnosti plnila
i nadále. Pan Ivan Červeňák se podílel na šití
roušek, které byly rozdány romské komunitě,
ale i široké veřejnosti a dále po celou dobu
působí jako terénní pracovník na dálku. Na
základě telefonické a elektronické komunikace nabízí poradenství a pomoc pro rodiny,
které ji vyžadují. Veronika Sýsová zajišťuje

DUBEN, ZA KAMNY
DOMA BUDEM
I přesto, že Rodinné centrum Dar muselo
v polovině března přerušit svoji činnost z důvodu pandemie, nezaháleli jsme ani na chvilinku. Tým centra se věnoval úklidu přilehlé
pinpongárny, kde bychom rádi vybudovali
vzdělávací místnost pro děti od 7 let. Pokud
vše půjde podle našich představ, rádi bychom
zde už od září přivítali nové členy našeho
klubíku, který bude zaměřený na ekologii
a udržitelné zdroje energie.
V oblasti plánování jsme se zaměřili na Den
dětí, který letos doufejme proběhne 29. 5. 2020
od 13-17 hodin v areálu Hamzovy léčebny
Luže. Návštěvníci se mohou těšit na skákací
hrady, soutěže, plnění úkolů na stanovištích,
odměny, ukázku hasičů, vystoupení Loly Růža,
krásnou pohádku Plecha a Neplecha jdou do
světa II. a na spoustu dalších krásných atrakcí.

Cesta kolem světa a týden na pustém
ostrově
I pro letošní rok plánujeme příměstský tábor, který proběhne ve dvou turnusech. 10.
- 14. 8. 2020 povede příměstský tábor výtvarnice Zuzana Melckenbeeck a běh má
název „Cesta kolem světa“. Od 17. - 21. 8.
2020 Zuzku vystřídá Dominika Košnarová,
s kterou děti zažijí „Týden na pustém ostrově“.
Cena příměstského tábora je 1.700 Kč/týden

telefonické konzultace v oblasti vypracovávání domácích úkolů pro děti, které dochází
na základní a střední školu a jsou zapojené do
našeho programu. Hana Sejkorová vypomáhá
v oblasti zajištění podkladů pro domácí úkoly. Pravidelně tiskne zadání domácích úkolů
pro děti žijící v rodinách, kde není přístup
k internetu ani možnost tisku. Tyto podklady

jsou doručovány do poštovních schránek daných rodin. Mgr. Dominika Košnarová Dis.
mimo jiné aktivně spolupracuje s vedením
Základní školy Luže a je plně nápomocná ve
věci spolupráce rodičů a školy. Oblastní charita Pardubice i v období karantény zajišťuje
pomoc potřebným, jímž jsou dodávky doručovány tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků ani klientů.
S ohlédnutím za měsícem dubnem musíme
říci, že jsme si všichni prošli těžkým obdobím,
které nás stálo spoustu sil. Na druhou stranu
jsme se utvrdili v tom, že se jeden na druhého můžeme spolehnout, a to jak v pomoci, tak
v ohleduplnosti vůči druhým.
Za tým Oblastní charity Pardubice
a pracovníky Luže
Mgr. Dominika Košnarová DiS.
- koordinátorka projektu

a zahrnuje program, oběd a odpolední svačinu. Pro občany města Luže a spádové vesnice
je cena příměstského tábora 1.500 Kč/týden.
Přihlášku naleznete na stránkách RC DaR,
můžete o ni požádat prostřednictvím e-mailu
na adrese rodinnecentrum.dar@gmail.com
nebo ji obdržíte v Rodinném centru. Uzávěrka
přihlášek je 19. června 2020. Kapacita míst na
jeden příměstský tábor je 21 dětí. Rozhodující o umístění dítěte na tábor jsou tyto kritéria:
věk 7-13 let, jedno dítě na jeden týden, popř.
bude-li volno i na druhý běh, upřednostňováni
budou děti s trvalým bydlištěm v Luži a děti
pracujících rodičů. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách https://materskecentrum.estranky.cz/.
Píšťalky a jejich pokračování
Rc DaR již několik let zajišťuje výuku hry
na zobcovou flétnu. Z důvodu, že kroužek
byl v měsíci březnu přerušen a ani v měsíci
dubnu výuka dětí neproběhla, budeme platby
za tyto měsíce převádět do dalšího školního
roku, popřípadě budou píšťalky ukončeny
v měsíci červnu, nikoli květnu, jak tomu bylo
v minulých letech. O těchto změnách budeme
informovat rodiče operativně, na základě nadále se vyvíjející situace.
Za tým Rodinného centra DaR
Mgr. Dominika Košnarová DiS.
- vedoucí centra

FOTBAL
Výkonný výbor fotbalové asociace ČR
na svém zasedání 7.4. 2020 konstatoval, že
pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i v nadcházejícím období
nepřijatelné zdravotní riziko. Případné dohrání mistrovské sezóny v letních měsících není
v amatérských soutěžích fakticky možné,
a proto k 8. 4. 2020 ukončil veškeré amatérské
soutěže (od 3. ligy níže) s pořadím k tomuto
dni. Kluby nepostupují a nesestupují, vyjma
případů stanovených tzv. Rozhodnutím pro doplňování soutěží.
Výbor fotbalového oddílu TJ Luže věří, že
nová mistrovská sezóna 2020-21 bude zahájena dle plánu v polovině srpna 2020.
Dále výbor oddílu upozorňuje, že volné
vstupenky JARO 2020 budou platit i pro PODZIM 2020. V případě, že bude chtít držitel
volné vstupenky vyplatit zpět peníze, bude tak
učiněno po předložení volné vstupenky sekretáři klubu p. Kopeckému J. mladšímu.
Výbor FO TJ
Luže

Z HAMZOVY LÉČEBNY
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Z HAMZOVY LÉČEBNY
Vážení spoluobčané,
prakticky již měsíc prožíváme současnou
dobu pod tlakem oprávněných obav až strachu z infekce covid-19. Zároveň už si všichni
uvědomujeme, že vlastně pozastavené všechny funkce společnosti hrozí v krátké době
nám všem též i ekonomickými dopady, které
by rozhodně byly velmi nepříjemné. Hamzova léčebna v této chvíli plní své úkoly dané
stávajícími předpisy a požadavky, které na
nás stát klade. I my v léčebně žijeme ve stresu
z oprávněné obavy o objevení se infekce
přímo na našich odděleních, ať již zdrojem
této infekce jsou noví pacienti či zaměstnanci.
Na druhé straně je nutno si uvědomit, že stejně
jako proti chřipce se můžeme sice dát očkovat,
ale ze světa nezmizí, zůstane tento pro nás
nový virus tady zřejmě natrvalo. Očkování
zatím není a musíme na něj čekat. Z toho
vyplývá, že se všichni i nadále a nepochybně

velmi dlouhodobě budeme muset chovat se
zvýšenou pečlivostí a opatrností ve všem, co
děláme až po ono zdůrazňované mytí rukou
a nošení roušek. Musíme se to ale naučit dělat
tak, abychom uměli při tom pracovat i žít
jinak normálním životem. Je to vše o dobré
organizaci ze strany státu a věřme, že se to
státu zdaří, ale stejně tak o každém jednotlivci,
o každém z nás. Musíme tedy myslet nejen na
sebe, ale v tuto chvíli i na ty druhé, protože
nejsme a nebudeme schopni rozpoznat, jestli
lehká rýma a bolest hlavy je viróza právě na
základě covidu-19 nebo prostě jiného typu
viru.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
zaměstnancům Hamzovy léčebny za jejich
disciplinovanost a vzorné plnění všech úkolů
zdravotníka v této kritické době. Dle mne
patří poděkování také paní starostce za to, že
chod města i v situaci velmi omezených funk-

KŘÍŽOVKA

cí služeb dokáže zajistit. Prosím všechny naše
spoluobčany, až budou vyslovovat jakékoli
kritiky, aby zvážili, na kolik jsou spravedlivé
v situaci, na kterou jsme nebyli a nemohli být
připraveni. Přejme si, ať vše zdárně ještě vydržíme a ukončíme tuto dobu s úspěchem.
(Napsáno dne 9. dubna 2020)
MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel léčebny
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ZE SETKÁVÁNÍ
V JANOVIČKÁCH
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

KVĚTEN 2020

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Waterloo. Hrob Jiřího Šotoly nalezneme na
nedalekém hřbitůvku.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
Cesta za orchidejemi
Podaří se nalézt šest druhů orchidejí,
které rostou na Střemošické stráni? Na
komentovanou vycházku unikátní rezervací
a botanickou lokalitou se mohou zájemci
vydat v neděli 17. května. Sraz je v 15
hodin na Pokloně. Střemošickou stráň a její
poklady představí svým svébytným způsobem
přírodovědec a člen Spolku Janovičky
Vladimír Lemberk.
NOC KOSTELŮ
Mužský sbor začne zpívat s úplňkem
Téměř dvacítka mužských hlasů rozezní
o Noci kostelů chrám Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách u Luže. Zážitek umocní měsíc,
který právě o Noci kostelů, v pátek 5. června
vstupuje do úplňku. A to konkrétně ve 21.12.
A přesně v tento čas začne i koncert VOCATUS
ECUMENICUS.
Na koncert mužského sboru z Jimramova od
23 hodin naváže moderovaná beseda nad
vybraným tématem z encykliky papeže
Františka nazvané LAUDATO SI´.

Samotnou Noc kostelů odstartují zvony už
v 17.50. Od 18 do 21 hodin bude kostel
otevřen veřejnosti. Příchozí si jej budou moci
projít od sakristie až po kůr.
Jimramovský sbor Vocatus Ecumenicus
působí na Vysočině od roku 2006. Repertoár
tvoří převážně klasické a duchovní skladby,
lidové písně a spirituály. Například v roce 2016
zpívalo těleso o Noci kostelů v Litomyšli.
A jak o sobě sbor píše na svém webu http://
www.vocatus-ecumenicus.cz/: „Pěvecký sbor
je v regionu kraje Vysočiny a Českomoravského
pomezí ojedinělým tělesem. Síla mužných
hlasů a originální provedení skladeb nabízí
návštěvníkům všech vystoupení sboru nevšední
hudební zážitek.”
My ze Spolku Janovičky jsme letos opravdu
pečlivě vybírali a věříme, že tuto sílu mužských
hlasů umocní improvizované osvětlení v kostele
a pozdní večerní hodina.
A mimochodem. Motto letošní Noci kostelů
zní: „Učinil jsi měsíc k určování času... Přivádíš
tmu, NOC se snese... Slunce vychází… Člověk
vyjde za svou prací.“ Srov. Ž 104,19-23
Spolek Janovičky
janovickyspolek@gmail.com
www.facebook.com/janovicky
www.janovicky.cz

KULTURA

SLAVNOSTI města

luže 5. 9. 2020
Zahájení slavností:

16:00 hod.
Hudební program:

ZUŠ Luže
Bolaso

Místo:

Hrad Košumberk

Vstupné: 70 Kč / 35 Kč

The Krabice Revival Band
Rammstein revival
Na závěr překvapení

- stánky, občerstvení zajištěno

Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže a JMC Production

TELEFONNÍ SEZNAM
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TELEFONNÍ SEZNAM MěÚ - Luže
Jméno a příjmení

Kontakty

Pracovní pozice

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

MěÚ - Luže - radnice
Bc. Veronika Pešinová, MBA
Ing. Pavel Vodvárka
Ing. Hana Broklová
Bc. Lada Vodičková

469 671 128

Starostka
Místostarosta
Tajemnice
Asistentka starostky a
místostarosty/Podatelna

x

463 034 922

603 507 758
733 184 221
730 891 140

starostka@luze.cz
mistostarosta@luze.cz
hana.broklova@luze.cz

469 633 984

736 481 208

mestskyurad@luze.cz

469633985
469 633 987

730 891 759

x

739 709 732
737 409 698

lenka.hyksova@luze.cz
pokladna@luze.cz
ucetni@luze.cz
matrika@luze.cz

733 715 052
730 871 334
736 481 207

stavebniurad@luze.cz
lukas.koukal@luze.cz
hyksa@luze.cz

739 707 350

pavel.hemerka@luze.cz

Hospodářsko - správní odbor
Lenka Hyksová
Hana Burešová
Ing. Miroslava Břeňová
Lucie Tesařová

Vedoucí pracovník
Pokladna
Účetní
Matrikářka

Bohumila Fikejsová
Bc. Lukáš Koukal
Blahoslav Hyksa

Referent stavebního odboru
Investiční technik
Investiční technik

Pavel Hemerka

Vedoucí pracovník

MgA.Petr Budil

Architekt

Mgr. Dominik Pidima

Pracovník rozvoje města
730 170 790
Pracovník rozvoje města
x
Odbor kultury a cetovního ruchu - Turistické informační centrum (TIC)

Lenka Kašparová
Mgr. Marie Doležalová

469 633 986

x

Stavební odbor
469 671 126
X
463 034 924

Odbor výstavby
463 034 924

Městský architekt
x

Vedoucí pracovník
Koordinátoka Kacafírkovy
lužské stezky

Hana Truncová

Kastelánka

Jaromíra Márová

Knihovnice

x

petr.budil@luze.cz
dominik.pidima@luze.cz

463 034 720

736 481 206

tic@luze.cz

x

739 435 932

marie.dolezalova@luze.cz

736 481 205

kosumberk@luze.cz

Hrad Košumberk
469 672 191

Městská knihovna
463 034 707

x

knihovna@luze.cz

Pečovatelská služba města Luže (DPS)
Monika Pidimová
Vladimíra Kolářová
Lenka Šimková
Vanda Křepelková
Lukáš Poluda
Jiří Kopecký

Vedoucí přímé péče
Pečovatelka
Pedikérka

469 672 015
469 672 015
469 672 015

730 871 336
730 871 337
730 871 333

Technické služby města Luže, skládka Dolečka a sběrný dvůr
734 318 892
x
776 202 564
x
Sportoviště
777 263 691
Správce sportovního areálu
x
Vedoucí pracovník
Správce - sběrný dvůr

Dana Richterová

Pronájem sportovní
haly/rezervace

Jan Soukup

Jednatel

x

dps@luze.cz
dps@luze.cz
dps@luze.cz
vanda.krepelkova@luze.cz
lukas.poluda@seznam.cz
fotisek@seznam.cz

721 280 695

dana.rich@seznam.cz

724 141 331

lesy@luze.cz

Lesy Luže, s.r.o.
x

16

WWW.LUZE.CZ

INFO Z RADNICE

KVĚTEN 2020

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Otevírací doba skládky Luže-Dolečka:
Od 2. 3. do 5. 12. 2020
Pondělí:	     13:00 – 17:00
Středa:		
Sobota:

Kontaktní osoba: Vanda Křepelková
Telefon: +420 734 318 892036
e-mail: vanda.krepelkova@luze.cz

13:00 – 17:00
8:00 – 12:00

Od 7. 12. 2020 do 28. 2. 2021 ZAVŘENO!
Ceny se nevztahují na biologicky rozložitelný odpad, který mohou občané ukládat na
skládku bezplatně.
Poslední sobotu v měsíci je umožněno,
občanům Luže, kteří mají zaplacen poplatek TKO na aktuální rok, ukládání odpadu
ZDARMA. Maximální objem odpadu však
nesmí překročit 1m3!
Obsluha skládky je oprávněna od občanů
přijímat platby za uložení odpadu!

Obsluha skládky: Jan Vopařil
Telefon: +420 734 318 892		

Ceník za uložení odpadu na skládku:

Skládka

Cena bez DPH

Cena s DPH

občan místní
podnikatel místní
cizí občané + podnikatelé

3
100,-/m
300,-/t + rozbor
500,-/t + rozbor

3
121,-/m
363,-/t + rozbor
605,-/t + rozbor

občan místní – přistavení a
odvezení kontejneru, uložení
na skládku, pronájem
kontejneru minimálně na 3 dny

3
330,60,-/m

3
400,-/m

V případě delšího pronájmu, bude účtováno 500,- za každý další započatý
den.

INZERCE

NABÍDKA
PRONÁJMU BYTU

V Domě s pečovatelskou službou v Luži
Město Luže pronajme byt v Domě s pečovatelskou
službou,v ulici Na Výsluní 9, Luže. K nastěhování dle
dohody.
Byt č.2, v přízemí, o velikosti 1 + kk (vybavený
kuchyňskou linkou) s příslušenstvím (sprchový kout,
WC, chodba). Započitatelná plocha bytu 22,84 m2.

Ceny se nevztahují na biologicky rozložitelný odpad, který mohou občané ukládat na
skládku bezplatně. Nájemné 1 500 Kč /měsíčně + cca 450 Kč/ měsíčně
zálohy na služby. Nájemní smlouva na dobu určitou.

Poslední sobotu v měsíci je umožněno, občanům Luže, kteří mají zaplacen poplatek
TKO na aktuální rok,
ukládání
odpadu
Pravidla
přidělení
bytu:ZDARMA. Maximální objem odpadu však
3
nesmí překročit 1m
!
1. Podání písemné žádosti do 12. 5. 2020.
2. Byt může být přidělen starší osobě, jejíž zdravotní

Obsluha skládky je
oprávněna
občanů
přijímatposkytování
platby za uložení
stav
a sociální od
poměry
odůvodňují
pečo- odpadu!
vatelské služby, u níž lze důvodně předpokládat, že
budou potřebovat pečovatelskou službu pro postupné
ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu
apod.

Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě na
tel: 469 633 987.
Žádosti o pronájem se budou přijímat do 12. 5. 2020
na podatelně Městského úřadu v Luži.

KAM
KULTUROU
DEN ZA
S OSOBNOSTÍ
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2020
ČERVEN - SRPEN
20. 6. od 17,00 hod.
KONCERT SKUPINY POUTNÍCI
Hrad Košumberk
Vstupné: 180 Kč

ČERVEN
26. 6. od 20,00 hod.
LETNÍ KINO PRO DĚTI
Hrad Košumberk
Vstup zdarma

27. 6. od 8,00 hod.
18. ROČNÍK MEMORIÁLU
V. JARKOVSKÉHO
Sportovní areál Bělá

ČERVENEC
3. 7. od 20,00 hod.
VERNISÁŽ KERAMIKY A VITRÁŽÍ
Hrad Košumberk
Vstupné zdarma

4. 7. od 20,00 hod.
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hřiště Luže
Vstupné: 70 Kč

4. 7.- 30. 8.
PRODEJNÍ VÝSTAVA KERAMIKY
A VITRÁŽÍ
Hrad Košumberk

5.- 6. 7. od 11, 13, 14, 15, 16,00 hod.
ŠERMÍŘI
Hrad Košumberk
Vstupné: 70 Kč | 35 Kč

5. 7.
KOSTEL JANOVIČKY
Otevřen veřejnosti

10. 7. od 21,30 hod.
LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

11. 7. od 20,00 hod.
NAŠI FURIANTI DS Libošovice
Divadlo | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

12. 7. od 15,00 hod.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Divadlo Kozlík, Hrad Košumberk
Vstupné: 50 Kč | 25 Kč

12. 7. od 15,00 hod.

KONCERT ÚČASTNÍKŮ MISTROVSKÝCH
KURZŮ V LITOMYŠLI

Kostel Janovičky

16. 7. od 21,30 hod.
LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

17. 7. od 20,00 hod.
PYTLÁCKÁ NOC – ZÁBAVA
Hrad Košumberk
Vstupné: 80 Kč

18. 7. od 20,00 hod.
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
Divadlo Vamberk | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

18. 7. od 17,00 hod.
MEZI-TÓNY, ZAHRADNÍ MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL „Zahrada Sochorka“
Radim | Vstupné dobrovolné

19. 7. od 10,00 do 17,00 hod.
UKÁZKA DRAVCŮ
Hrad Košumberk
Vstupné: 50 Kč | 25 Kč

24. 7. od 21,30 hod.
LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

25. 7. od 14,00 hod.
POSEZENÍ S DECHOVKOU
ZDOUNEČANKA
Sportovní areál Bělá

25. 7. od 20,00 hod.
KAPSY PLNÉ ŠUTRŮ – Divadlo
Amadis Brno | Hrad Košumberk
Vstupné 100 Kč | 50 Kč

26. 7. v 15,00 hod.
VODNÍKOVA HANIČKA – Divadlo pro
děti, DS Srdíčko VM | Hrad Košumberk
Vstupné 50 Kč | 25 Kč

26. 7. od 15,00 hod.
DIVADLO PRO DĚTI
Kostel Janovičky

31. 7. od 21,30 hod.
LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

1. 8. od 9,00 hod.
25. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE OTEC – SYN
Sportovní areál Bělá

1. 8. od 20,00 hod.
2. 8. od 20,00 hod.
DON QUICHOTE A SANCHO PANCHA LETNÍ KINO PRO DĚTI
Divadlo commedia Poprad
Hrad Košumberk | Vstup zdarma
Hrad Košumberk | Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

2. 8.
KOSTEL JANOVIČKY
Otevřen veřejnosti

7. 8. od 20,30 hod.
LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

8. 8. od 8,00 hod.
8. 8. od 20 hod.
12. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE ANI ZA MILION – Divadlo DS Neruškruh
VETERÁNŮ V TENISOVÉ ČTYŘHŘE
Hrad Košumberk
Sportovní areál Bělá
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

9. 8. od 15,00 hod.
DĚTSKÉ DIVADLO
Hrad Košumberk
Vstupné: 50 Kč | 25Kč

14. 8. od 20 hod.
POUŤOVÁ ZÁBAVA – skupina Quattro
Hřiště Luže
Vstupné: 70 Kč

15. 8. od 20,30 hod.
LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

16. 8. od 15,00 hod.
DĚTSKÉ DIVADLO
Hrad Košumberk
Vstupné: 50 Kč | 25 Kč

21. 8. od 20,30 hod.
LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

22. 8. od 8,00 hod.
24.ROČNÍ MEMORIÁLU K. BLÁHY
V TENISOVÉ ČTYŘHŘE
Sportovní areál Bělá

22. 8. od 20,00 hod.
S TVOJÍ DCEROU NE – divadlo DS
J.K.Tyla Meziměstí | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

28. 8. od 20,30 hod.
LETNÍ KINO
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

29. 8. od 9,00 hod.
17.ROČNÍK MEMORIÁLU J.STOKLASY V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sportovní areál Bělá

29. 8. od 20 hod.
P. P. S. – DS Duha Hlinsko
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

30. 8. od 20,00 hod.
LETNÍ KINO PRO DĚTI
Hrad Košumberk
Vstup zdarma

5. 9. od 17,00 hod.
POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ S GRILOVANÝM MASÍČKEM
Sportovní areál Bělá

5. 9. od 16,00 hod.
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – ZUŠ Luže, Bol-

SRPEN

aso, The Krabice Revival Band, Rammstein revival

Hrad Košumberk | Vstupné: 70 Kč | 35 Kč

SEZNAM FILMŮ - LETNÍ KINO:

LETNÍ KINO PRO DĚTI:

Bobule 3, Přes prsty, V síti, Poslední aristokratka, Le Mans ´66, Král,

Ledové království, Jumaji: další level, Dolittle…

Joker, Tenkrát v Hollywoodu.
Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE na

facebook.com/MestoLuze A www.luze.cz
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SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOU
V sobotu 23. května 2020 v 15:30 hodin proběhne
v Konferenčním sále Hamzovy léčebny cestopisná
přednáška cestovatele Jardy Bouzka s názvem:
Přírodní divy Havajských ostrovů
Havajské ostrovy jsou nazývány perlou Tichomoří a z pohledu přírodních krás jde skutečně o skvost.
Odedávna byly tyto ostrovy opředeny mnoha mýty
a dnes lákají mnohé cestovatele a turisty z celého
světa na velikou spoustu přírodních krás. Korálové útesy, doutnající sopky, láva stékající po úbočí
do oceánu a deštné lesy, to vše tady můžete vidět
a obdivovat. V rámci této přednášky navštívíme
čtyři havajské ostrovy a to Oahu, Maui, Big Island
a také Kauai. No a pokud se na Havajské ostrovy
chystáte, dostanete také spoustu praktických rad
a doporučení pro vaši cestu.
Jste srdečně zváni.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou léčebnou.

RADNIČNÍ LISTY ROKU

Čestmír Šťovíček  
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