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Informační měsíčník města Luže

ÚVODNÍ SLOVO...
Vážení přátelé,
pomalu se probíráme z koronavirové epidemie a myslím, že všichni doufáme, že se
již nevrátí a že jsme v těžké zkoušce obstáli.
Vzhledem k nemožnosti se scházet jsme si
připomněli Den vítězství alespoň tematickým
pořadem v místním rozhlase a položením květin ke všem památníkům padlým (na hřbitově
v Bělé, památník u silnice na Štěpánov, na hřbitově v Janovičkách – pan Kváš a neznámý voják, na hřbitově v Luži – památník a hrob Plk.
J. Koukala a památník u II. stupně ZŠ).
Vzhledem k uvolňování opatření se zase začnou naše nástěnky i zpravodaj zaplňovat plakáty s akcemi, které nám jistě zpříjemní již skoro letní dny. Nejvíce zajímavých akcí se bude
konat již od tohoto měsíce v rámci tradičního
Košumberského léta na hradě Košumberku.
Plakát najdete dále ve zpravodaji.
Na začátku března v Luži proběhl workshop
studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kteří měli za úkol zpracovat návrhy revitalizace schodů vedoucích
z náměstí do Jeronýmovy ulice a přilehlého
veřejného prostranství. Workshopu se zúčastnilo 17 studentů pod vedením pedagogů Jiřího
Žida a Vladimíra Baldy. Dva z mnoha návrhů
naleznete pro zajímavost i v tomto zpravodaji.
Nyní proběhne odborné posouzení a vítězný
návrh Vám poté představíme. Tuto lokalitu je
totiž nutně třeba projektově připravit k budoucí
opravě. Schody jsou v havarijním stavu, kanalizace pod nimi také a současné veřejné prostranství se v této lokalitě nyní rozhodně nepodobá původní historické bohaté židovské čtvrti.
V letošním roce bychom měli také v této lokalitě položit tzv. Stolpersteiny, což jsou „Kameny
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Připomeňme si 90. výročí úmrtí prof. MUDr. Františka Hamzy – čestného občana
Luže a zakladatele nynější Hamzovy léčebny.
zmizelých“. Jedná se o dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před
domy obětí holokaustu a nacistického režimu.
Pokud se situace nezmění, k položení těchto
kamenů by mělo dojít na konci srpna, dokonce
snad i s účastí přímo pana Guntera Demniga,
iniciátora tohoto památného počinu.
Během měsíce května se do téměř plného
provozu vrátila naše mateřská škola a základní umělecká škola. Do školních lavic se 25. 5.
vrátily některé děti z I. stupně. Ostatní žáci se
věnují i nadále distanční výuce. Přeji jim mnoho vytrvalosti a trpělivosti, aby pro ně září nového školního roku nebylo přespříliš náročné.
Odbor výstavby se nyní intenzivně věnuje
dohledu nad důležitými opravami arkádového
ochozu renesančního paláce hradu Košumberk, který byl na mnoha místech shnilý a tedy
nebezpečný. K tak brzkému poškození dochází
vlivem zatékání dešťové vody do dřevěné konstrukce, takže musíme pracovat i na řešení tohoto problému. Bohužel vzhledem k některým
škrtům z důvodu koronavirové krize jsme přišli
o dotaci na tuto opravu a musíme ji tedy financovat celou z našeho rozpočtu, což s sebou nese
zase omezení jinde. Proto vítáme nápady nebo
podněty, jak zajistit co nejdostupnější péči
o naši památku. Dřevěný ochoz a zastřešení
renesančního paláce bylo financováno z úvěru,
který město ještě splácí. Intenzivně tedy sháníme finance.
Dále probíhá rekonstrukce počítačové učebny na 2. stupni ZŠ Luže. V září se tedy můžete
těšit na zbrusu novou učebnu, kterou budou
žáci i učitelé jistě velmi rádi využívat. Základní
škole se chceme i nadále věnovat, proto v prů-

2020

běhu roku budeme připravovat projekty rekonstrukce dalších učeben, abychom využili všech
dostupných dotačních prostředků.
V letošním roce bychom také rádi opravili
poškozené místní komunikace, proto už se připravuje plán oprav a jejich nacenění. Některé
úseky by se měly začít opravovat již nyní (např.
ve Zdislavi nebo v ul. Sv. Čecha). Připravujeme také rekonstrukci přechodu pro chodce
u I. stupně ZŠ Luže, kde by měl vzniknout
zpomalovací pás, a hlavně řádné osvětlení přechodu.
Pardubický kraj nám přislíbil a potvrdil rekonstrukci opěrných zdí u Anenského potoka
v Radimi a následnou kompletní rekonstrukci průtahu Radimí (v roce 2021). Město Luže
bude na tuto stavbu navazovat s výstavbou
chodníku a zastávkových ploch.
V Luži by se mělo brzy objevit další dočasné
omezující značení pro nákladní vozidla (především kamiony s kamenivem) jako reakce na
Petici občanů Luže a Lozic.
V současné době je vypsána architektonická
soutěž o návrh krajinářských a stavebních úprav
veřejných prostranství v oblasti návrší poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži,
o níž se dočtete v dalším článku.
Lužská výjezdová jednotka hasičů trénuje
s nově pořízenou cisternovou automobilovou
stříkačkou Scania, takže ji už můžete potkávat
ve všech koutech našeho katastru.
Chtěla bych poděkovat všem za věrnou spolupráci, občanům za jejich podněty i pochopení, SDH Bělá, SDH Radim a SDH Luže za pravidelné dezinfikování veřejných prostor a všem
bych Vám chtěla popřát klidné a radostné léto!
Vaše starostka Veronika
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KAM VYRAZIT
Pátek 12. 6. od 17:50
NOC KOSTELŮ
•

od 20:00 ČTENÍ Z ROMÁNU
TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO

•

od 21:00 VOCATUS
ECUMENICUS (mužský sbor)

•

od 23:00 JAK SE VÁM ŽIJE?

Kostel Zvěstování Panny Mariev Janovičkách

Pátek 12. 6. 17:00 –19:00
NOC KOSTELŮ
Židovská synagoga Luže
Pátek 12. 6.			
NOC KOSTELŮ
Chlumek, Kostel sv. Bartoloměje,
Janovičky, Paletínská kaple,
Kostel ve Voleticích, Kaple na Dobrkově,
Kaple v Srbcích, Kostel v Řepníkách

INFO Z RADNICE
Čtvrtek 25. 6. od 18:00
VÝSTAVA ZUŠ LUŽE
Sokolovna Luže
Pátek 26. 6. od 20:00
LETNÍ KINO PRO DĚTI ZDARMA
Hrad Košumberk
Sobota 27. 6. od 8:00
18. ROČNÍK MEMORIÁLU
VLADIMÍRA JARKOVSKÉHO
Sportovní areál Bělá
Pátek 3. 7. od 20:00
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY SVÍDNICKÉ
KERAMIKY
Sraz u hradního pivovaru na Košumberku
Sobota 4. 7. - 30. 8. 10:00 – 17:00
VÝSTAVA SVÍDNICKÉ KERAMIKY
Neděle 5. 7. od 8:00, 9:30 a 11:00		
TŘEŠŇOVÁ POUŤ
Chrám Panny Marie na Chlumku

Sobota 13. 6. od 8:00
20. ROČNÍK TURNAJE
JEDNOTLIVCŮ
Sportovní areál Bělá

Neděle 5. 7.
ŠERMÍŘI NA KOŠUMBERKU
od 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Hrad Košumberk

Sobota 13. 6. od 13:00
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
ZÁSAHOVÉHO VOZU
Hasičská zbrojnice Luže

Pondělí 6. 7. od 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
ŠERMÍŘI NA KOŠUMBERKU
Hrad Košumberk

Středa 17. 6. od 18:00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA LUŽE
Sokolovna Luže
Sobota 20. 6. od 17:00		
KONCERT POUTNÍCI
Sportovní areál Luže
Sobota 20. 6. od 15:30
KLUB CESTOU NECESTOU:
KLONDIKE – KANADA
Konferenční sál Hamzovy léčebny

ČERVEN 2020

ZPRÁVY
Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s:
Eliškou Nábělkovou – 87 let
Ladislavem Kopeckým – 59 let
Petrem Miškovským – 48 let
Růženou Novákovou – 55 let

SYNAGOGA
V pátek 12. června 2020 bude v rámci celostátní akce „Noc Kostelů“ otevřena i synagoga
v Luži od 17 do 19 hod.
Informace pro občany: synagogu v Luži si
můžete prohlédnout s průvodcem po předešlé
domluvě, mail: tic@luze.cz, tel: 736 481 206

Neděle 12. 7. od 15:00
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
Neděle 19. 7. 15:00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutková pohádka
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
Sobota 18. 7. od 18:00
MEZI TÓNY
Zahrada „Sochorka“ Radim
Sobota 25. 7. od 14:00		
ZDOUNEČANKA – 7. ROČNÍK
POSEZENÍ S DECHOVKOU
Sportovní areál Bělá

ZRUŠENÉ AKCE
Kvůli koronavirovým omezením byly zrušeny tyto akce:
•

Muzejní noc na Hradě Košumberk – přeloženo na příští rok

•

Dětský den v Hamzově léčebně (pořadatel – Rodinné centrum DaR Luže)

•

Den dětí na hradě Košumberk (pořadatel – CASD Luže) – přeloženo na září

•

Vernisáž – Janovičky – přeloženo na příští rok

•

Slavnostní Vyřazení předškoláků – zrušeno

Děkujeme za pochopení!

POZOR
OBJÍŽĎKA
1. 6. – 14. 6. 2020
Od 1. 6. do 14. 6. 2020 bude úplně uzavřena silnice č. II/356 – ulice Žižkova, v délce
5, 5 km (z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Dukelská) – odbočka
z Žižkovy ulice ke Stadionu.
Objízdná trasa:
Osobní automobily + BUS: Luže (u hřbitova), kolem zemědělského střediska – ulice Sv.
Čecha
Nákladní automobily: II/356 Luže - UU/359
Nové Hrady-II/357 Nové Hrady - II/358 Zderaz - II/358 Perálec - II/358 Předhradí - II/358
Skuteč - II/305 Skuteč - II/305 Luže
Děkujeme za pochopení!

INFO Z RADNICE
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Velmi často dochází k tomu, že občané, kteří jedou na sběrný dvůr, najíždějí do areálu ze
špatné strany – výjezdovou bránou a dochází
tak, mimo jiné, k blokování vozidel vyjíždějících z areálu skládky. Prosíme proto, aby Ti,
kteří jedou na sběrný dvůr, využívali příjezdovou cestu k tomu určenou, viz schéma.
Děkujeme
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Zarmoucená rodina

-568

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

rezidencí, zhodnotí potenciál vazeb území
k důležitým okolním prvkům např. volnočasovému centru nebo jezuitské rezidenci, případně vyjádří svůj názor ke stávajícím sporným otázkám v území.
Odborná porota ve spolupráci s ČKA zpracovala podmínky soutěže, které Zastupitelstvo města Luže schválilo na svém nedávno
proběhlém 8. zasedání. Soutěž se tak posouvá
do další fáze, kdy jsou podmínky předloženy ČKA za účelem vyhlášení regulérnosti
soutěže. Soutěž je již vyvěšena na webových
stránkách ČKA v připravovaných soutěžích. Vyhlášení soutěže je pak plánováno na
1. 6. 2020 a termín odevzdání soutěžních
návrhů je plánováno na 14. 8. 2020. S nadcházejícím podzimem se pak můžeme těšit na
vyhlášení a zveřejnění vítězných soutěžních
návrhů.

347

25. června bude tomu 20 let, co zemřela naše milovaná sestra, teta, švagrová
Paní Marie Hrnčálová z Dolů.

Již delší dobu připravujeme architektonicko
– krajinářskou soutěž na řešení návrší poutního kostela Panny Marie Pomocné na Chlumku. Příprava soutěže probíhá ve spolupráci
s odbornou veřejností a Českou komorou Architektů. Cílem soutěže je návrh krajinářských
a stavebních úprav veřejných prostranství
v oblasti návrší poutního kostela.
Obecným předpokladem návrhů je využití
potenciálu strategické polohy řešeného území
v centru města pro vytvoření kultivovaných
a přiměřeně reprezentativních veřejných prostranství, která poskytnou příležitost k setkání, pobytu na čerstvém vzduchu, hrám, poučení i odpočinku ve všech ročních obdobích.
Od soutěžních návrhů si slibujeme, že budou
respektovat jedinečné přírodní a kulturní hodnoty, především bezprostředně sousedící Národní kulturní památku barokní chrám Panny
Marie Pomocné na Chlumku s jezuitskou

11

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát
a tiše vzpomínat.

3

ARCHITEKTONICKO - KRAJINÁŘSKÁ SOUTĚŽ NA
ŘEŠENÍ NÁVRŠÍ POUTNÍHO KOSTELA NA CHLUMKU

1239
/1

VZPOMÍNKA

ČERVEN 2020
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KONCERT VILÉM
VEVERKA A ULTIMATE
W BAND
Informace ke zrušenému koncertu
Vilém Veverka a Ultimate W Band
16. 4. 2020 Chlumek Luže

Peníze za vstupenky, které jste si zakoupili
na Turistickém informačním centru v Luži,
si můžete vyzvednout na TIC Luže.
Tic

PODĚKOVÁNÍ ZA
ODDANOU PRÁCI
PRO LUŽI

Na tomto místě bych chtěla osobně,
a věřím, že i ústy všech mých předchůdců,
upřímně poděkovat dlouholetému zaměstnanci stavebního úřadu v Luži – panu Blahoslavu Hyksovi – za jeho obětavou práci
pro naše město. Myslím, že odkaz jeho práce lze vidět v každém kousku Luže i všech
místních částech. Zasloužil se o mnoho zásadních počinů pro občany Luže, díky kterým dnes můžeme žít v našem městě kulturně a pohodlně. Jeho znalosti všech lidí
a staveb v Luži jsou nepřenositelné a obdivuhodné.

INFO Z RADNICE
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ZÁPISY Z FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
§119 zákona č. 128/2000 Sb., zákona
o obcích:

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

„(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být
starosta, místostarosta, tajemník obecního
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové
a účetní práce na obecním úřadu.

(4) O provedené kontrole výbor pořídí
zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření
směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu,
a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem
a finančními prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva
obce a rady obce, je-li zřízena
b) kontroluje dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti

(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce;
k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.“
Všechny zprávy a zápisy z kontrolního
a finančního výboru města Luže najdete na
https://www.luze.cz/mestsky-urad-1/vedeni-mesta/vybory-mesta-luze/ , případně jsou
k nahlédnutí u asistentky Bc. Lady Vodičkové
na MěÚ Luže.

LIKVIDACE PLEVELE
V LUŽI

INFORMACE
Z UNIVERZITY 3. VĚKU

V Luži se snažíme stále naši práci vylepšovat,
a to i z pohledu k přírodě. Technické služby
města Luže tedy k likvidaci používají nezávadné postřiky na plevel (s obsahem kyseliny
pelargonové) a nově zkoušíme také použití homeopatik. K mechanickému čištění dlažeb od
plevele a podél obrubníků používáme přístroj
Limpar Turbo, aby tato práce už konečně byla
rychlejší a efektivnější.

– konzultační středisko Luže
Letní semestr je prodloužen do 30. června 2020 s doporučením samostudia včetně závěrečného testu. Všechny zameškané
přednášky jsou u studentů omluveny. Celostátní setkání, které bylo tento rok v květnu
v Luži zrušeno, je naplánováno na příští rok
2021. Do poloviny září 2020 máme čas se
rozhodnout, jaký kurz byste chtěli studovat
v 5. semestru. Návrhy, prosím, posílejte na
tic@luze.cz, tel: 736 481 206 nebo přijďte
osobně na TIC v Luži v pondělí nebo ve středu.
Klidné letní dny a mnoho zdraví přeje TIC

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Na konci dubna panu Hyksovi sice skončil
po 35 letech pracovní poměr, ale i přesto on
i já víme, že dveře lužské radnice jsou mu stále otevřené a je zde vždy vítán, protože sem
prostě patří.
Pane Hykso, děkujeme Vám!
Za celý kolektiv zaměstnanců MěÚ Luže
Veronika Pešinová

V Turistickém informačním centru jsou k dostání praktické tašky na tříděný odpad k domácímu použití. Na výběr máte ze dvou možností:

Větší = 40 l za 50,- Kč
Menší = 20 l za 40,- Kč
Přijďte si koupit šikovného pomocníka!

VÝPISY USNESENÍ
VÝPIS
USNESENÍ
z 32. schůze Rady města Luže konané dne 22. 04.
2020 v 09:00 hod. – on-line videokonference
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký,
M. Sýs.
Rada města stanovuje:
01/32
Celkový počet zaměstnanců města zařazených
v Městském úřadu Luže od 01. 05. 2020, dle
přílohy.
Rada města bere na vědomí:
02/32
Zprávu o činnosti za I. čtvrtletí roku 2020 společnosti Lesy Luže, s.r.o. předloženou jednatelem Janem Soukupem, dle přílohy.
Rada města revokuje:
03/32
Usnesení č. 24/30 ze dne 09. 03. 2020. Jedná se
o uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Chodník
a ohradní zeď v Husově ulici, Luže“, s uchazečem ateliér LUCIDA s.r.o., dle přílohy.
Rada města schvaluje:
04/32
Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Chodník
a ohradní zeď v Husově ulici, Luže“, s uchazečem ateliér LUCIDA s.r.o., dle přílohy.
05/32
Organizační řád Městského úřadu Luže od
01. 05. 2020, dle přílohy.
06/32
Kupní smlouvu na prodej křovinořezu Einhell
panu Miroslavu Šinclovi, dle přílohy.
07/32
Prodloužení Smlouvy o náhradním ubytování
(nebytového prostoru v přízemí domu) v bytovém domě Bělá 49, Luže panu Marku Červeňákovi, na dobu určitou do 31.5.2020, dle
přílohy. Vlastníkem bytového domu je společnost Lesy Luže, s.r.o., zastoupená jednatelem
panem Janem Soukupem.
08/32
Zřízení sjezdu po pozemcích p. p. č. 1158
a 1157/2v k. ú. Luže ve vlastnictví města
Luže, pro novostavbu rodinného domu na p.
p. č. 1157/5 za podmínky nerealizování stavby
,,Zázemí u rodinného domu“ dle předložené
projektové dokumentace č. 15/19 zpracované
Projektovým servisem Chrudim, spol. s r.o.,
dle přílohy.
09/32
Uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo
z 21. 02. 2020 s MiP spol. s r.o. na akci ,,Oprava arkádového ochozu“, dle přílohy.

10/32
Uzavření dodatku č. 1 k smlouvě o dílo
z 4. 03. 2020 s firmou Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. na akci ,,Počítačová učebna
v ZŠ Luže“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
11/32
Rozpočtové opatření č. 3/2020, dle přílohy.
12/32
Žádost a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na domovní čistírnu odpadních vod ve
výši maximálně 70 % způsobilých výdajů, maximálně však 40.000,00 Kč pro žadatele Martina Škrocha, BcA. a Mgr. Mariju Škrochovou,
dle přílohy.
13/32
Podání žádosti o dotaci na projekt stavebních
úprav hradu Košumberk v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury.
14/32
Podání žádosti o dotaci na pořízení dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na
projekt vodovodu pro místní části Brdo a Doly
v rámci programu Pardubického kraje „Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství
(zásobování pitnou vodou a odkanalizování)
obcí“.
15/32
Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavba
hasičské zbrojnice v Bělé“ v rámci dotačního
programu Ministerstva vnitra „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí“.
16/32
Souhlas města Luže se zařazením svého území
do územní působnosti MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z. s. na programové
období 2021-2027, dle přílohy.
17/32
Zakoupení části stavební parcely č. 467 ve
vlastnictví paní Jany Brázdové, o výměře cca
50 m2, vedené jako zastavěná plocha, v k.ú.
Luže.
18/32
Prodej p. p. č. 1650/5 ve vlastnictví města Luže,
o výměře 228 m2 v k.ú. Doly, panu Jiřímu Neprašovi a Adéle Kurákové, za cenu 30,-/m2.

VÝPIS USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného dne 29. dubna 2020 od 18:00 hodin
v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, P. Remeš,
M. Zlesák, J. Kopecký, M. Hrnčál, S. Peterka,
M. Sýs, V. Volejník, I. Grimlová, T. Soukup,
P. Holomek, J. Stoklasa
Omluveni: R. Sýs, A. Košvanec
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Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/08
Program 8. zasedání Zastupitelstva města Luže.
02/08				
Ověřovatele: Irena Grimlová, Jan Stoklasa
03/08
Návrhovou komisi: Ing. arch. Tomáš Soukup,
Milan Hrnčál
04/08
Čerpání rozpočtu města Luže, za období od I. –
XII. /2019, dle přílohy.
05/08
Rozpočtové opatření č. 3/2020, dle přílohy.
06/08
Inventarizační zprávu města Luže za rok 2019.
07/08
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.
08/08
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2020 pro SDH
Luže ve výši 55.000,00 Kč, dle přílohy.
09/08
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2020 pro TJ Luže
ve výši 120.000,00 Kč, dle přílohy.
10/08
Žádost a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na domovní čistírnu odpadních vod ve
výši maximálně 70 % způsobilých výdajů, maximálně však 40.000,00 Kč pro žadatele Martina Škrocha, BcA. a Mgr. Mariju Škrochovou,
dle přílohy.
11/08
Podání žádosti o dotaci na projekt stavebních
úprav hradu Košumberk v rámci Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury.
12/08
Podání žádosti o dotaci na pořízení dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na
projekt vodovodu pro místní části Brdo a Doly
v rámci programu Pardubického kraje „Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství
(zásobování pitnou vodou a odkanalizování)
obcí“.
Zastupitelstvo města Luže neschvaluje:
13/08
Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavba
hasičské zbrojnice v Bělé“ v rámci dotačního
programu Ministerstva vnitra „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí“.
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14/08
Pořízení elektromobilu pro technické služby
města Luže.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
15/08
Odmítnutí schválené dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 500. 000,- Kč na
pořízení nákladního elektromobilu.
16/08
Zadání soutěžních podmínek pro architektonicko-krajinářskou soutěž na řešení návrší poutního
kostela na Chlumku, dle přílohy.
17/08
Jmenování předsedů/předsedkyň Osadních výborů místních částí 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
18/08
Souhlas města Luže se zařazením svého území
do územní působnosti MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z. s. na programové období
2021-2027, dle přílohy.
19/08
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
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.
20/08
Záměr prodeje části pozemkových parcel
č. 399/1 a č.12/1ve vlastnictví města
Luže,
ČERVEN
o celkové výměře 47 m2 v k. ú. Srbce,
paní
JaroČERVENEC
slavě Havlíkové, za cenu 30,-/m2.
SRPEN
21/08
Záměr prodeje části pozemkové parcely
č. 502/8 o celkové výměře cca 10 m2 v k.ú. Luže.
22/08
Záměr prodeje části přeplocené pozemkové parcely č. 229/1 o výměře asi 45 m2 k rodinnému
domu č. p. 16 – Zdislav.
23/08
Záměr prodeje části přeplocené pozemkové parcely č. 492/4 o výměře asi 35 m2 k rodinnému
domu č.p. 22 Dobrkov.

VÝPISY USNESENÍ
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24/08
Záměr koupě části stavební parcely č. 467 ve
vlastnictví paní Jany Brázdové, o výměře cca
50 m2, vedené jako zastavěná plocha za cenu
50,-/m2, v k. ú. Luže.

Zastupitelstvo města Luže vydává:
27/08
Obecně závaznou vyhlášku města Luže
č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejných prostranství, dle přílohy.

Zastupitelstvo města Luže neschvaluje:
25/08
Záměr prodeje p. p. č. 1650/5 v k. ú. Doly.

Zastupitelstvo města Luže revokuje:
28/08
Záměr koupě rodinného domu č.p. 47, v ul. Jeronýmova /Luže po požáru ze dne 01. 12. 2019,
dle přílohy.

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
26/08
Prodej p. p. č. 1650/5 ve vlastnictví města Luže,
o výměře 228 m2 v k.ú. Doly, panu Jiřímu Neprašovi a Adéle Kurákové, za cenu 30,-/m2.

Zastupitelstvo města Luže neschvaluje:
29/08
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 J. J. + M. J.

HRAD KOŠUMBERK
STÁNEK NA HRADĚ KOŠUMBERKU NOVĚ OTEVŘEN

Vstup na nádvoří ZDARMA

OTEVÍRACÍ DOBA 11 – 17 hod.
KVĚTEN

ST – NE

ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

ÚT – NE

+ státní svátky

(v případě akcí déle) NEBO DLE POČASÍ
Po 17. hod. vstup pouze po lávce!

Čepovat budeme své vlastní pivo Řepnická Vlasta 12°, které můžete ochutnat jen u nás
na hradě. Pro žíznivé pod 18 let nabídneme čepované české ovocné limonády KOLI
z Kolína. Na zahnání hladu budeme připravovat střídavě vymazlené sendviče, burgery, hot-dogy a podobné dobroty rychlého občerstvení. Určitě nebudeme opomínat ani
vegetariány nebo masozřouty, kteří chtějí ochutnat něco nového.
Pro pohodové výletníky, kteří nikam nespěchají nabídneme vynikající kávičku z profi
presovače a něco sladkého k tomu.
Víkendy a akce ( které budeme pořádat ve spolupráci s hradem a městem) budou vesměs tématické dle dané akce, kde nebudou chybět dobroty z grillu a různá kulinářská překvapení.

Těšíme se na Vás a přijďte ochutnat. Vaše Vlasta
IČO: 05528445

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
KOSTEL VOLETICE
- HAVARIJNÍ STAV
Vážení spoluobčané. Ve voletickém kostele
sv. Jiří slavíme Vánoce, Velikonoce, pouť, posvícení, Noc kostelů a potkáme se také na hřbitově. Kostel je krásnou dominantou nad rybníkem.
V loňském roce jsme se dotazovali na odboru
památkové péče v Chrudimi, za jakých podmínek by bylo možné natřít šindelovou střechu
na kostele a doporučili nám, ať tam nejdříve
vezmeme odborníky, kteří posoudí, zda to není
náhodou spíš na výměnu šindele, a také ať posoudí krovy, protože mají zkušenost, že tyto
střechy bývají ve špatném stavu a pak by nemělo smysl střechu natírat. Tak jsme tam vzali
odborníka, aby nám rámcově střechu zhodnotil.
Závěr u střechy byl, že i přesto, že je stará přes
50 let, je ještě vyhovující (i když na konci své
životnosti), stav krovů byl horší, zejména ve
spodních částech navázaných na trámový strop
lodi kostela. A jako zcela havarijní označil pan

a plocha omítky spadne do prostoru lodi nebo
kruchty. Stupeň ohrožení stropu lodi je velmi
vážný s nebezpečím z prodlení (jak napsal pan
projektant), vyžadující okamžité řešení. Věž je
na tom podobně, konstrukce je opět napadena tesaříkem a vyžaduje komplexní tesařskou
opravu nebo celou výměnu, to se ukáže až při
podrobném posouzení.
Byla to pro nás sprcha, ale začali jsme to řešit. Po pravdě řečeno, nejsme žádný významný
kostel, ale pouze kostelík, který je sice krásnou dominantou a který dobře poslouží aspoň
při pohřbech, ale to je vše, ekonomicky nebo
nadregionálně neznamenáme nic. Snad nás
i tohle semklo víc dohromady, nechci jmenovat,
ale podpora je nejen od voletických občanů, ale
i z Domanic a ze Srbců. Představa kompletní výměny stropu v lodi, krovů, věže, pak už
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nemyslitelná bez dotace. A dotaci dostaneme,
jen když budeme vědět na co. Tedy jsme již
začali přípravné práce, a to zaměřením kostela
a zpracováním průzkumů (stavebně technický,
stavebně historický, statický, biologický, restaurátorský atd.). Až bude toto vše pohromadě,
budeme vědět rozsah výměn a oprav a můžeme
žádat o dotaci. Když by byla naděje na získání
dotace, začneme s jednostupňovým projektem
(pro stavební povolení, pro realizaci a současně
pro zadávací řízení podle zákona o veřejných
zakázkách).
To asi tak v kostce. Pro orientační představu
(podle odborníků) je potřeba počítat s realizací
v rozmezí 4-8 mil. Kč. Tak nám držte palce, ať
nám ten kostel „nespadne na hlavu“.
za všechny P. Tesař, ml.

NOVINKA

i střešní krytiny (a dalších navazujících věcí) je

„NoviNky z Naší obce do vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?

projektant stav trámového stropu, který je, zejména na straně k rybníku v místě uložení na
zdi, shnilý. Na této straně kostela pak dochází
ke statickým poruchám zdiva a vyboulení, což
může být i následek nefunkčních čepových
spojů dolních konců krokví s vaznými trámy
a pravděpodobně tak dochází k nežádoucímu
přenosu vodorovných sil ze střechy do obvodového zdiva. V krovu je navíc dřevomorka,
červotoč a tesařík, kterým jsou poškozena
i prkna podbití stropního omítaného podhledu.
Zde hrozí, že se rákosové rohože, na kterých
je kotvena stropní omítka, vytrhnou z podbití

1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:

www.aplikacevobraze.cz
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KAM ZA KULTUROU

16. srpna 2020
od 15 hod.
Hrad Košumberk

Vstupné 50,- / 25,Občerstvení zajištěno

pořadatel: město Luže

ČERVEN 2020
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Motto pro Noc kostelů 2020 vychází z veršů Žalmu 104, který je především oslavou stvoření. Původně se letošní
Noc kostelů měla totiž konat 5. června, což je také Mezinárodní den životního prostředí. Z důvodu koronavirové pandemie
byl termín změněn na pátek 12. června. Autoři motta se pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů, tedy míst, kde lidé
chválí Boha za stvoření, za život, ... s tématem úcty k životnímu prostředí, zachování životního prostoru pro budoucí generace,
spravedlivé rozdělení pozemského zboží a povědomí o odpovědnosti za budoucnost naší planety. Tímto tématem se zabývá
i papež František v encyklice "LAUDATO SI" - "O péči o společný domov", kde hovoří o jediné komplexní sociální a ekologické
krizi: ochrana životního prostředí, boj proti chudobě a zasazování se za lidskou důstojnost jsou neoddělitelně spjaty.

Luže – kostel Panny Marie na Chlumku
-

otevřeno 18:00 – 22:00
17:50 – 18:00 – zvony oznámí začátek akce
18:00 – 18:45 – mše sv.
19:00 – 19:45 – Trubači z kůru: Žesťový komorní
soubor při ZUŠ Skuteč
20:00 – 21:00 – přednáška o historii kostela
21:00 – 22:00 – individuální prohlídky a rozhovory
s možností zakoupení poutnických oplatek,
pohledů a upomínkových předmětů

Luže – kostel sv. Bartoloměje

Pouťová zábava
14. srpna 2020 od 20 hod.
Hřiště Luže vstupné: 70 Kč
Pořadatel: město Luže

-

otevřeno 17:00 – 21:00
18:00 – 18:45 „Kdo byl sv. Bartoloměj?“
…aneb od apoštola přes kostely a města
až k luxusnímu ostrovu…
19:00 – 21:00 možnost prohlídky kostela
s průvodcem, výklad historie kostela

Luže – Paletínská kaple – čtrnácti pomocníků
pomocníků
- otevřeno 17:00 – 20:00
-

-

Koncert pro radost 
Zuzana Slavíčková – housle + zpěv
Jiří Slavíček – kytara
CHVÁLA STVOŘENÍ – „mini“ výstava
hornin a minerálů
Čtrnáct svatých pomocníků – ochránci v době
epidemie

Kostel Sv. Jiří ve Voleticích
-

17:00 – 20:00 – možnost prohlídky kostela

Kostel Panny Marie v Janovičkách
-

-

17:50 – 18:00 – zvony oznámí začátek akce
18:00 – 20:00 – možnost prohlídky kostela
20:00 – 21:00 – Četba z románu: Jiří Šotola –
Tovaryšstvo Ježíšovo
21:00 – 22:30 – VOCATUS ECUMENICUS - mužský
sbor z Jimramova. (Zda se koncert uskuteční,
budeme vědět týden před akcí. Prosíme, sledujte
aktuální informace.)
22:30 – 24:00 – moderovaná beseda nad životem
v dnešní době

Kaple Sv. Rodiny na Dobrkově
-

16:00 – 18:00 – možnost prohlídky kaple
s průvodcem

Kaple Panny Marie Růžencové v Srbcích
-

17:00 – 20:00 – možnost prohlídky kaple
s průvodcem

Kostel sv. Vavřince v Řepníkách
-

-

17:00 – 17:30 – prohlídka kostela, křesťanská
symbolika
17:30 – 18:30 – představení výuky náboženství na
ZŠ Řepníky, při které využíváme pomůcek
Katecheze dobrého pastýře založených na
pedagogice Marie Montessori, práce dětí
s písničkami, hry
17:00 – 20:00 – interaktivní výstava pomůcek
19:00 – 21:00 – možnost rozhovoru

Z HAMZOVY LÉČEBNY

90 LET OD ÚMRTÍ
PROF. DR. FRANTIŠKA HAMZY
4. června 2020 si připomínáme 90 let od
úmrtí prof. Dr. Františka Hamzy.
Prof. Hamza zemřel, z dnešního pohledu,
velice mlád. Bylo mu 62 let. Jistě by mělo
v dnešní době jeho těžké onemocnění velkou
naději na úspěšné léčení. Ale pan profesor
toho za svůj život naštěstí udělal neskutečně
mnoho. Musíme si připomínat nejen založení
naší léčebny, odborný přínos pro systémovou
léčbu tuberkulózy, jeho veřejné aktivity politické i společenské. Další úsekem byly práce
z oblasti organizace zdravotnictví i lékařské
etiky. Připomeňme si jeho slova, která napsal
při příležitosti připomínky 50. výročí založení Spolku Mediků, jehož byl kdysi starostou:
„Uchovejte si starý, poctivý ideál českého lékaře, jemuž lékařská věda nadšeně obrozuje
vznešené ideály člověka a svaté ideály českého národa! Nohou opírat se o pevnou zem, ale
vždy hlavu vzhůru, drazí kolegové! Ne glebae
adscripti! 0d churavých, slabých, nesvobodných, ke zdravým, silným, osvobozeným až
k nejvyšším ideálům humanitním - bez - vlády hmotně silnějších, ale vždy s láskou k blížnímu a především s obětavou láskou k vlast-

nímu národu! A dnes, dnes? Svorně! V paměti
Husových slov, aby národ náš shromážděn
byl v jedno... abychom milovali se vespolek,
pravdy každému přáli a dobrých násilím tlačiti nedali. Škoda, že nemohu potěšit se mezi
Vámi…“ (získáno díky neúnavné aktivitě
p. Ing. Arch. P. Kapitoly).
Myslím, že jsou to slova již „klasická“,
tedy stále platná. Právě v dnešní situaci znejistění světa nebezpečnou nákazou si musí
zdravotníci a v tom především lékaři uvědomovat svou zodpovědnost, vyplývající z jejich povolání.
Prof. Hamza byl též velký bojovník, a to
proti neméně stejně nebezpečnému onemocnění, jako máme dnes. Tím více je nutno si
připomínat jeho dílo, věty, kterými burcoval
své okolí, jeho památku neúnavného člověka pracujícího vždy ve prospěch druhých.
V Luži od počátku svého působení pozitivně
ovlivňoval dění a byl v roce 1908 za veškeré
své úsilí vyznamenán titulem císařského rady
a čestného občana Luže.
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CESTOU NECESTOU
V sobotu 20. června 2020 v 15:30 hodin
proběhne v konferenčním sále Hamzovy léčebny cestopisná přednáška skauta
a cestovatele Jaroslava Šlosárka s názvem:

KLONDIKE - KANADA
16. srpna 1896 vypukla na Klondiku
v Kanadě „zlatá horečka“. 100 000 lidí
z různých koutů světa se vydalo na sever
Kanady zkusit své štěstí. Po jejich stopách na Yukon se podíváme v obrazové
prezentaci, kterou pro vás připravil Jaroslav Šlosárek.

MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel Hamzovy léčebny

NOVÁ CHIRURGICKÁ
AMBULANCE
V Hamzově léčebně byla otevřena nová chirurgická ambulance se zaměřením na péči ve
všeobecné chirurgii, proktologii, onkochirurgii. Termín zahájení činnosti bude oznámen.
Místo: pavilon F, 2. patro
Lékař: MUDr. Martin Šácha, Ph.D.
Ordinační hodiny: pondělí 14:00 – 16:00 / úterý

ČERVEN 2020

13:00 – 16:00

Vyšetření po telefonickém objednání na čísle: 469 648 509
Ambulance je zaměřena na:
•

konzultace, indikace k vyšetřením zažívacího traktu, operacím, onemocněním konečníku.

•

doléčení po operacích při nutnosti opakovaných převazů operační rány při protrahovaném hojení, vyjmutí stehů.

•

péče o rány různého charakteru, sekundární sutura ran, převazy chronických ran.

•

ošetření malých úrazů, nevyžadujících RTG vyšetření (sutura tržných ran).

•

drobné chirurgické zákroky v lokální anestézii – odstranění lipomů, névů, incize, punkce

•

vyšetření konečníku – anoskopie bez nutné přípravy k vyšetření.

•

ošetření drobných análních lézí, hemorrhoidálních uzlů I., II. st., výhledově
i Barronova ligatura.

•

dlouhodobé sledování po výkonech pro nádorová onemocnění zažívacího traktu vč.
dispenzarizace, ve spolupráci s praktickými lékaři, specialisty.

Zlatá horečka na Klondiku byla migrace
velkého množství lidí do pusté oblasti
Klondike u dnešního města Dawson City
v kanadském teritoriu Yukon v letech
1896 a 1899. Poté, co zprávy o objevu
v následujícím roce dorazily do měst
Seattle a San Francisco, vyvolaly masový přesun lidí toužících zbohatnout.
Některým se to skutečně podařilo, ale
naprostá většina zůstala chudá. Zlatá horečka na Klondiku byla jednou z největších masových migrací za nalezišti zlata
v dějinách a jako taková byla zvěčněna
na fotografiích, v knihách i filmech –
a my se tam také podíváme.
Jste srdečně zváni.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s. d. v Luži ve spolupráci
s Hamzovou odbornou léčebnou.
Čestmír Šťovíček  
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Profesor MUDr. František Hamza * 7. 3. 1868 Kletečná u Humpolce † 4. 6. 1930 Brno
V letech 1888 - 1897 lékařská studia na Karlově univerzitě,
Od roku 1893 byl starostou „ Spolku českých mediků“ a napsal publikaci
K dějinám českých mediků (Linhartová, 2008).
 Zapojil se i do hnutí pokrokové mládeže „Omladina“ a musel se v letech
1893 – 1894 skrývat před rakouskou policií (Borská, 1992).
 Promoval jako M.U.Dr. dne 15. 7. 1897.
 V listopadu 1897 nastoupil místo obvodního lékaře v Luži.
 1901 byla 1. 5. otevřena prvá budova „M.U.Dra Františka Hamzy Sanatoria
pro skrofulosní“.
 1902 postavena druhá budova Sanatoria – tehdy Purkyňovy lázně.
 1901 – 1902 se údajně uskutečnila první návštěva T. G. Masaryka
(Borská, 1992).
 V roce 1908 založil v Luži sirotčinec (spolu s továrníkem Hessem); dnes je to
po rozsáhlé rekonstrukci „Dům s pečovatelskou službou“ (Borská, 1992).
 V roce 1905 inicioval založení české protirakovinné společnosti (Maydl).
Krátce po otevření ústavu zavedl doposud neužívané způsoby léčby. Především hygienicko – dietetickou terapii
a pohybovou terapii, při níž využíval zejména přirozených přírodních zdrojů – slunce a příznivé klima - terapii
ovzduším, rozpracoval systém postupů, které dnes patří do ergoterapie (Hamza, 1923).
1905 zakoupil na Východočeské průmyslové, zemědělské, národopisné a umělecké výstavě
v Pardubicích za cenu palivového dřeva dva dřevěné pavilóny, které nazval po svých profesorech Maydlův
(chirurg, průkopník nových směrů v anesteziologii) a Eisseltův (internista) a rozšířil počet lůžek Sanatoria
(Kozlíkova kronika – kronika města Luže).
1906 při pobytu v Krucemburku u Ždírce nad Doubravou navštívil podruhé ústav T. G. Masaryk
(Almanach obce Krucemburk, 2001).
1905 – díky podpoře prof. E. Meixnera byl Praze otevřen první preventivní protituberkulózní dispenzář;
jeho činnost později Hamza propracoval ve svém návrhu Lidových ústavů (Linhartová, 2008).
Již v roce 1907 byly léčebné úspěchy MUDr. Hamzy srovnatelné s nejslavnějšími evropskými ústavy
Linhartová, 2008).
15. 4. 1908 zahájila v Luži činnost první ústavní škola v Evropě, využívala i „školu v přírodě“ (archiv HL).
V říjnu 1918 povolal Hamzu jeho přítel ze studií MUDr. Vavro Šrobár do Prahy (jako prvý ministr
zdravotnictví nové republiky), do funkce sekčního šéfa odboru sociálních věcí (Linhartová, 2008).
Hamza se mohl soustředit na vytvoření základny pro boj s tuberkulózou. Výsledkem jeho snažení byl vznik
Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Na ustavující valné hromadě dne 12. 7. 1919, byl Hamza zvolen jejím
jednatelem a začal vydávat první časopis o tuberkulóze: Věstník Masarykovy ligy proti tuberkulóze
(Linhartová, 2008).
V r. 1921 dopracoval Hamza strukturu a osnovu Československého úřadu pro zdravotní sociální péči, včetně
obsahové úvahy a text tohoto dokumentu uveřejnil pod názvem „Úvahy o sociální péči zdravotní“.
1. října 1922 nastoupil na žádost E. Babáka do Brněnské lékařské fakulty, která tím rokem zahajovala
už čtvrtý studijní rok, ale kde bylo „potřeba zahájit školení v sociálním lékařství“, které považoval Babák
za nejvýše potřebné k dovršení vzdělání moderního lékaře” (Linhartová, 2008).
Prof. Hamzovi patří také jistý podíl na budování dnešního Masarykova onkologického ústavu,
který byl v Brně slavnostně uveden do provozu 13. ledna 1935, tehdy jako první protirakovinný ústav toho
druhu v Československé republice. Ústav byl výsledkem sedmileté práce Spolku „Dům útěchy“, založeného
v r. 1928 z iniciativy Lucie Bakešové (1853-1935) s podporou jejího syna, tehdy i ve světě známého chirurga
doc. Jaroslava Bakeše (1871-1930). F. Hamza se bohužel konečné podoby společného díla už nedožil, ale měl
to štěstí, že stál na samém počátku zrodu tohoto mimořádného nápadu, zčásti náhodou, zčásti po právu
(Linhartová, 2008).
11. listopadu 1929 přednášel naposled.
Ještě 1. 1. 1930 byl v Brně jmenován prvým řádným profesorem sociálního lékařství (archiv HL).
Zemřel v Brně dne 4. června 1930 (archiv HL).
























Literatura: Ilona Borská, Kdo byl Hamza
Věra Linhartová, Skutkem a pravdou milovat lidi
František Hamza, Zemský ústav pro skrofulosní děti v Luži

ZE SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
OKOLO OKRESU
8. 5. - 9. 5. 2020
Spolek Rozběháme Luži má za sebou další
silný zážitek a my Vám přinášíme krátké ohlédnutí.
Nápad oběhnout okres Chrudim se zrodil
rychle a nečekaně, přesto většina členů spolku
neváhala a na tuto akci kývla. Ti, co trochu váhali, nakonec kývli také, a to je moc dobře.
8. 5. 2020 v 9:00 hod. jsme se tedy vydali
na štafetový běh dlouhý asi 190 km, na cestu, která měla být připomenutím 75. výročí Dne vítězství a zároveň propagací sportu
a pohybu. Dále jsme chtěli poznat a nějakým
způsobem oslovit nové lidi a otestovat si naši
odolnost. Myslím si, že se nám to povedlo nejen splnit, ale v mnohém překonat.
Od startu vládla skvělá a veselá atmosféra. Neměli jsme ambice lámat časové rekordy, spíše naopak, vše mělo být a bylo v klidu
a na pohodu.
Že se nám daří oslovit lidi se ukázalo už při

pokládali, a tak jsme si dopřáli chvilku spánku. Tady přišel asi nejkritičtější moment celé
akce. Po zhruba hodince spánku totiž nebylo
vůbec jednoduché nastartovat svoje mozky
a těla. Některým se to povedlo rychleji, některým pomaleji, ale vše se dalo opět do pohybu
a štafeta běžela dál.
To už jsme se blížili k cíli, kam jsme dorazili přesně podle našeho jízdního řádu
v sobotu v 8:00 hod. Čekalo nás velmi milé
uvítání a občerstvení, které nám zajistily
Šárka Gieslerová a Renča Karalová. Celým dnem a celou nocí se prolínala dobrá nálada a ta byla ještě lepší po návštěvě
u našeho partnera @BigPapaGrillBar.
Celá akce byla opět velmi vydařená. Všem
členům spolku Rozběháme Luži patří velký dík,
protože opět dokázali, že jsou skvělá parta, která táhne za jeden provaz. Samozřejmě ještě jednou děkujeme výše zmíněným spoluběžcům,
režisérům, hospodským atd. Velká poklona pro
Pavla Vostřela, který téměř celou trasu strávil
v sedle svého kola a zajišťoval nám doprovod. Velký dík Petru Shornému a Romanu Pavlasovi, kteří zajišťovali naše přesuny
a na vybraných úsecích nás také doprovázeli
na kole. Velký dík také Vám všem, kteří nám
fandíte a sledujete nás. Vaše podpora nám dává
chuť a energii do další činnosti. Sledujte nás
stále, my nekončíme, my jedeme dál.
Spolek Rozběháme Luži z.s.

proběhnutí Prosečí, kde na nás čekala mohutně
povzbuzující fanynka (bohužel neznáme její
jméno). Takto brzy po startu nás to hodně «nakoplo» a udělalo nám to velkou radost.
To ale v tomto směru nebylo zdaleka všechno.
Přišla velmi silná oblast Kameničky - Hlinsko,
kde nám režisérka Lenka Adámková zrežírovala skvělou podporu a na část trasy se k nám
připojily místní běžkyně, které nám byly milým
doprovodem a ještě nám trasu zpestřily hezkými zkratkami.
Kopcovitý terén nám dával zabrat a když se
k nám připojil skutečný závoďák Roman Kysela, tak pro naše běžce nebylo jednoduché udržet
tempo a leckdy je vysvobodilo až pohnutí, ne
mysli, ale úplně něčeho jiného.
Kopce jsme zvládli, začalo se stmívat
a přišla další zkouška - běh v noci. Nikdo z nás
s tím neměl zkušenost, a tak jsme byli zvědaví,
co to s námi udělá. Ukázalo se, že nás tma rozhodně nezastaví, naopak někteří borci běží ve
tmě ještě rychleji než za světla.
Velmi příjemnou vložkou bylo natáčení Leknín.TV, jehož video jste už mohli vidět na našem FB. Velký dík Jan Holub.
Běželi jsme o něco rychleji, než jsme před-

ZE SETKÁVÁNÍ
V JANOVIČKÁCH
NOC KOSTELŮ 12. června
Nový termín, změněný program. Ale bude
To, zda téměř dvacítka mužských hlasů rozezní o Noci kostelů chrám Zvěstování Panny Marie v Janovičkách u Luže, bude jasné
až týden před akcí. Ta je navíc přesunutá na
12. června. Do Janoviček jsme pozvali mužský sbor z Jimramova VOCATUS ECUMENICUS. Zpívat by měli začít ve 21 hodin.
Prosíme, sledujte aktuální informace, zda to
tak opravdu bude.
Koncertu bude předcházet Čtení z románu
Jiřího Šotoly původně plánované na začátek
května. Předčítat z románu Tovaryšstvo Ježíšovo přijde Soňa Krátká, kurátorka sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Vybrané
pasáže přiblíží hloubku a nadčasovost díla.
Program bude zhruba od 23. hodiny pokračovat moderovanou besedou nad tím,
jak se nám v dnešní době žije. Původně jsme
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plánovali besedování nad encyklikou papeže
Františka nazvanou LAUDATO SI´. Společné
povídání o tom, jak se máme, ale považujeme
aktuálně za přínosnější.
Samotnou Noc kostelů odstartují zvony už
v 17.50. Příchozí si budou moci kostel procházet do půlnoci 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.”
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

PRÁZDNINY
S JANOVIČKAMI
Do příští sezóny jsme přesunuli výstavu
děl skláře Filipa Hortenského, která měla
oživit kostel pro letošní léto. Něco nám ale
v programu přece jen zůstalo.
Už poněkolikáté uvítáme v kostele lektory
a účastníky mistrovských interpretačních
kurzů v Litomyšli. Na koncert vážné hudby se můžete těšit v neděli 12. července od
15 hodin.
Hned týden nato bude kostel patřit dětem
a tradiční pohádce Perníková chaloupka
v netradičním pojetí jedné herečky a jednoho
muzikanta z DAMÚZY Praha. Kdo chce vidět, jak ježibaba hoří v peci, nechť zamíří do
kostela 19. července v 15 hodin.
Ve spolupráci s lužskou radnicí přinášíme
jednu pohádku i na scénu hradu Košumberka.
Jaké to je být Smolíčkem a slavit narozeniny,
když máte strejdu Daňka? Odpověď přinese
pohádka Z tajného deníku Smolíčka P v neděli 9. srpna od 15 hodin.
Vycházku za orchidejemi, plánovanou na
neděli 17. května, jsme přesunuli na příští
rok. Střemošickou strání nás měl provést
přírodovědec Vladimír Lemberk.
Účastníky akcí prosíme o dodržování aktuálních vládních nařízení.
Spolek Janovičky / janovickyspolek@gmail.com
www.janovicky.cz, www.facebook.com/janovicky
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ZE SPOLKOVÉHO ŽIVOTA

VČELKY
Měsíc červen z pohledu obecného i odborného.

Červen je měsíc rozkvetlých luk, přicházejícího léta a nejdelších dní. Je to měsíc oplodňování, růstu i první úrody. Kvetou lípy, dozrávají
třešně, rojí se nejen včely, ale i například mravenci, vytírají se sumci, většina ptáků vyvádí
mláďata, celá příroda je v plném rozpuku.
Měsíc má 30 dní, slunce vychází již
v 3,56 hod. (1. června) až 3,54 hod.
(30. června). Nejdříve slunce vychází ve
3,50 a zapadá 20,13 hod, a to ve dnech 20 až
22. června, nejdelší dni v roce, začíná astronomické léto. Měsíc vychází v 18,01 hod.
(1. června), nejpozději vychází v 23,53 dne
14. června, 30. června potom 18,05 hod. Na den
8. června známé pořekadlo: Medardova kápě,
čtyřicet dní kape. Pro včelaře pak platí: V červnu rojení, nestojí za zvonění. Svatojánská noc,
(z 23. na 24. června), je nocí plná kouzel, magie
a zázraků. Země vydává své poklady, rozkvétá
zlaté kapradí, byliny mají zázračnou moc.
Včelařský kalendář roku 1928 uvádí:
„Červen, toť hlavní měsíc pro včelu a včelaře, měsíc rojů i medu, jenže ne vždy. Poča-

sí tu rozhoduje: suchý červen dává hojnost
medu, mokrý více přeje rojivosti, velmi mokrý nedá ani medu ani rojů. Proti počasí jsme
malomocni, ale přece ušlechtilé odrůdy včel
i v hubeném roce aspoň nanesou potřebné potravy. Odtud dnes tolik práce se věnuje zušlechťování včelích plemen.“
Kalendář dále uvádí, že v roce 1925 se v Československu včelařstvím zabývalo 96 500 osob,
z čehož bylo 55 000 rolníků, 10 000 řemeslníků,
5 900 úředníků a 5 500 dělníků. Celkový výnos medu v tomto roce byl 1 537 000 kg medu
a 114 760 kg vosku.
Dále ve stati „O medu“ mimo jiné uvádí, či
nabádá ve třech odstavcích toto:
1) Kdo můžeš, starý i mladý, zdravý i nemocný, jezme med, krmme medem své děti,
dávejme med všem slabým, chudokrevným
i neduživým, častujme jím své hosty, podarujme jím své nejlepší přátelé, přejme jej
i svým nepřátelům a osladíme a zpříjemníme
život sobě i jiným.
2) Kdo včelaříš, dbej naprosté čistoty medu
i všeho, co s medem do styku přichází. Neprodávej to, co stačíš spotřebovati ty a tvoje rodina
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v zájmu zdraví svého a své rodiny. Hleď, abys
vždy posloužil kupujícímu medem čistým,
opravdové jeho hodnoty a za cenu hodnotě jeho
přiměřenou.
3) Kdo med kupuješ, měj na mysli, že kupuješ
potravinu, lék i pochoutku vzácnou, která nepadá s nebe jako manna na poušti. Stojí námahy,
práce i vydání nemalých. Nehleď na láci, ale
hodnotu vnitřní – také v zájmu svém a své rodiny.
A co na závěr: Včela patří mezi blanokřídlý
hmyz, užitečný přírodě i člověku. Druh velmi
ušlechtilý a chráněný. Pokud jí není ubližováno, ani ona neubližuje. Jestliže uvidíte usazený včelí roj, kontaktujte nejbližšího včelaře
(pokud je Vám znám) nebo obecní úřad, či
hasiče. Prosím, všímejte si okolí. Bohužel,
i v době, kdy se pereme s koronavirem, došlo
v katastru a na pozemcích města Luže k újmě
jednoho našeho včelaře, ke krádeži jeho včelstev. Škoda byla předběžně vyčíslena na cca 10
tis. Kč. Vždyť jen pořizovací cena úlu se pohybuje kolem 3-4 tis. Kč. Přiznám se, že takovou
krádež v okolí nejen já, ale i mnozí z nás, (nejen
včelaři) nepamatujeme.
J. Kuchařová

AKTUÁLNĚ Z MAS
SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Období června s sebou přináší nárůst aktivit
MAS - probíhá vyhodnocení realizace stávající strategie „Chráníme svůj životní prostor“ - proto na webu MAS najdete mapu
úspěšně realizovaných projektů. Dozvíte se například, kolik projektů a ve kterých
obcích vzniklo díky výzvě MAS Malý Leader, jak vypadá čerpání ve všech čtyřech
operačních programech (IROP, PRV, OPŽP
a OPZ), že je ve všech obcích našeho území poskytováno terénní sociální poradenství
včetně poptávané dluhové poradny, že zde
působí asistent prevence zdraví. Dále jsme
společně dokončili Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS SKCH,
už třetí vlnou pokračuje Animace škol
a školských zařízení – tzv. Šablony, nově
startuje Společné řešení pro eliminaci
sociálního vyloučení obyvatel regionu
MAS SKCH - koordinace pomoci obcím i obyvatelům v náročných životních
situacích. Pro všechny rodiče, dále pedagogy a zájemce o vzdělávání už pátým
rokem předáváme novinky ze vzdělávání

žejním tématům najdete opět na našem webu
https://www.masskch.cz/ během června.
O tom, že stojí za to být členem MAS, vypovídá i mapa níže, kde pouze malá bílá místa
ukazují prostor, který do žádné MAS v ČR
nepatří převážně z důvodu velikosti města

(nad 25000 obyvatel).

•
•
na svém webu MAP. V některých obcích
MAS zajišťuje tvorbu strategických dokumentů a jejich komunitní projednávání
a zahájena byla ve spolupráci s Mikroregionem Skutečsko - Ležáky, který podal žádost
do výzvy MAS, podpora komunitní práce
v území v nově budovaných komunitních
centrech z IROP. Těšíme se také, že již bude
možné začít projednávání strategie MAS pro
nové období 2021 - 2027, kde využijeme
čerstvých zkušeností a informací z přípravy
strategií rozvoje obcí. Harmonogram plánu
projednávání potřeb do nové strategie ke stě-

www.masskch.cz
databaze.nsmascr.cz/uzemi.php
Kancelář MAS SKCH

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
HISTORICKÉ STŘÍPKY
Z LUŽE V MUZEU
10. DÍL
A máme tu pokračování naší série.
V numismatické sbírce vysokomýtského
muzea je uložena pamětní cínová medaile
k 26. letům trvání dobrovolného hasičského sboru Štít. Medaile byla zhotovena
k slavnostnímu setkání župní jednoty
chrudimské, která dne 23. června 1901
v Luži konala svůj sjezd. Medaile
má kruhový průměr necelých 30 mm
a hladkou hranu, v horní části očko
k upevnění na oděv. Na jedné straně čteme následující záznam: ŽUPNÍ SJEZD
23. 6. 1901 V UPOMÍNKU 26 L. TRVÁNÍ SBORU LUŽSKÉHO, na druhé
straně na středu stylizovaný štít odkazující na název sboru a v opise: DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ SBOR ŠTÍT
V LUŽI.

Nutnost systematické a organizované
ochrany před ohněm si uvědomovali i občané Luže, a proto zastupitelstvo rozhodlo v polovině 70. let 19. století o nutnosti
založení spolku hasičského. První schůze
se konala na počátku února 1875, ustanovení spolku bylo ale úředně (tedy hejtmanstvím vysokomýtským) stvrzeno až
v dubnu roku následujícího. Členská
základna nebyla nijak vysoká – aktivních bylo přibližně 40 osob, nicméně
spolek například disponoval nově zakoupenou stříkačkou firmy Smékal. Kolik takových medailí bylo roku 1901
vydáno, nevíme, nicméně je možné, že
některá z dalších takových je dodnes
v majetku lužských obyvatel.
Počátky spolkového života v městečku
Luže naleznete popsány v druhém svazku
díla Luže v dějinách, sepsané kolektivem
autorů pod vedením PhDr. Emila Voráčka,
DrSc., odkud byly čerpány i podrobnější
informace o spolku hasičském.
Jak se Vám líbí? (další díl příště)
Soňa Krátká - Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě

JSME ZASE
ZPÁTKY….
V předposledním měsíci každého školního roku jsme Vám s kolegyněmi pravidelně
předávali informace ze školních jarních akcí,
projektech, přípravách na školní výlet či slavnostní vyřazení předškoláků nebo o počtech
nově přijatých dětí do MŠ. Nic z toho Vám
letos nabídnout nemohu… Mimořádný stav
v důsledku nákazy koronavirem přerušil provoz naší školičky. Šestnáctý březen uzavřel
dětem vstup do svých šaten a tříd….
V této chvíli Vám mohu s radostí oznámit, že jsme zase v chodu a těšíme se prostě na všechno, co nám čas přinese. Jsme
optimističtí, věříme, že se blížíme pozvolna
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k normálu. V pondělí 11. května, po dohodě
se zřizovatelem, se znovu otevřely tři třídy
a tím pádem jsme obnovili „školkovský“ život. Nedokáži slovy popsat vzájemné setkání
dětí a jejich učitelek po tak dlouhé době. Dobrou náladu nepokazila ani spousta nových
pravidel nutných k bezpečnému životu uvnitř
i vně mateřské školy. Radost, prožitek, očekávání, nadšení, důvěra, úsměvy dětí … to je jen
krátký výčet emocí, který je velkou motivací
a zároveň odměnou pro všechny naše zaměstnance.
Přeji nám všem velkou dávku optimismu, vzájemnou podporu a víru, že všechno
SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME.

KULTURA

Chourová Věra
ředitelka mateřské školy
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Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ZPRÁVY Z BĚLÉ
Naše jednotka dobrovolných hasičů
i nadále dvakrát v týdnu provádí desinfekci zastávek, laviček a herních prvků
na hřišti. K tomuto účelu jim slouží výkonný motorový postřikovač, který si pořídili do své výzbroje.

TENIS
Pomalu se začíná rozbíhat i tenisová
sezóna ve sportovním areálu. 10. května proběhla brigáda tenistů na kurtech,
které byly posypány novou antukou, zaválcovány, byla posekána tráva a vysekány náletové dřeviny. V sobotu 30. května proběhl první turnaj letošní sezóny
- 9. ročník generačního turnaje „Otec
– syn“. O jeho výsledcích Vás budeme
informovat v příštím vydání zpravodaje.
Pokud nedojde během příštích měsíců
opět k nějakým omezením, platí termíny
dalších turnajů:
•

sobota 13. června - od 8 hodin,
20. ročník turnaje jednotlivců. Na
tento turnaj se můžete již nyní hlásit
na tel. 724 289 722 p. Sychra

•

sobota 27. června - od 8 hodin,
18. ročník memoriálu Vladimíra Jar-

kovského - turnaj pro klubové hráče
a jejich hosty
•

sobota 8. srpna - od 8 hodin,
12. ročník turnaje VETERÁNů
v deblu

•

sobota 22. srpna - od 8 hodin,
24. ročník memoriálu Karla Bláhy
ve čtyřhře

Turnaj smíšených dvojic, který se měl
původně odehrát 30. května, byl přesunut na měsíc září, termín bude teprve
upřesněn.

NOHEJBAL
Jubilejní 25. ročník generačního turnaje Otec - syn se uskuteční v sobotu 1. srpna od 9 hodin. Jedná se o nejstarší turnaj
tohoto druhu v republice.

DECHOVKY
7. ročník „Posezení s dechovkou“
v rámci Košumberského léta je naplánován na sobotu 25. července od 14 hodin
v bělském sportovním areálu. Těšit se
můžete na muziku
ZDOUNEČANKA ze Zdounek u Kroměříže, kterou můžete znát i z TV Šlágr.
                                                                                                                                                      
Jsy

NÁVRHY REVITALIZACE
Příklad návrhů revitalizace schodů z náměstí a židoven.

ČERVEN 2020
HASIČI LUŽE
NOVÝ ZÁSAHOVÝ VŮZ PRO
LUŽSKOU VÝJEZDOVOU
JEDNOTKU LUŽE

Z DĚNÍ V LUŽI

ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …
V měsíci dubnu proběhl zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2020-2021. Tentokrát, jako
již ostatně skoro vše, proběhl netradičně „na
dálku“ bez přítomností dětí i rodičů. Přijali
jsme celkem 19 žáků, u 7 žáků probíhá přerušení správního řízení a čekáme na dodání příslušných dokumentů. Předpokládáme, že se
paní učitelka Jana Prokešová bude v příštím
roce těšit na 23 prvňáčků.
V měsíci květnu se nám postupně vraceli
žáci do školy. Nejprve žáci 9. ročníku, kteří budou dělat přijímací zkoušky na střední
školy. Ti nastoupili již v úterý 12. května. Ve
škole je vedle měření teploty čekaly i částečně uzavřené prostory, neboť jsme s předstihem zahájili rekonstrukci prostor budovy
II. stupně školy v rámci projektu rekonstrukce počítačové učebny. Práce zatím běží podle
plánu a my se už těšíme na nové prostory a vybavení, které začneme od září využívat nejen
k výuce informatiky, ale i dalších předmětů na
II. stupni.
Mnohem větší počet dětí pak přišel do školy
v pondělí 25. května, kdy jsme zahájili výuku
ve školních skupinách na I. stupni. I když většina žáků 1. stupně do školy přišla, prioritní
až do konce školního roku zůstává distanční
výuka.
S přítomností většího počtu osob ve škole
je spjato velké množství omezení a pravidel,
abychom byli schopni zajistit bezpečné pro-

středí pro žáky i zaměstnance školy. Věříme,
že se nám to podaří a že nám v tom žáci budou
pomáhat svoji disciplinovaností. Rodiče žáků
byli seznámeni s podmínkami návratu dětí
do školy, stejně tak s pravidly pro hodnocení
2. pololetí tohoto školního roku. Veškeré dokumenty jsou také k dispozici na webu školy.
Věříme proto, že nám i rodiče pomohou s dodržováním všech pravidel, poučí své děti a zajistí veškeré potřebné náležitosti.
S návratem žáků do školy pak mnoha učitelům přibude k distanční výuce i výuka ve škole. Nároky na jejich práci budou ještě vyšší.
Výuku ve školních skupinách budou zajišťovat též asistentky a vychovatelky školní družiny.
Věříme, že vše bude probíhat bez problémů a že do konce školního roku se nám podaří
uskutečnit ještě některé akce, které se nedají
odložit na příští rok, zejména rozloučení se
žáky 9. třídy. Budeme Vás o všem informovat prostřednictvím třídních učitelů a školních
webových stránek.
Závěrem bych chtěl ještě moc poděkovat
paní starostce Veronice Pešinové za její věcný
a profesionální přístup k řešení všech situací
(nejen) spjatých s koronavirem, které jsme
s městem Luže jakožto zřizovatelem školy řešili. Velmi oceňuji, že všichni společně
„táhneme za jeden provaz“ a že to společně
zvládáme a zvládneme!
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HEJBNI KOSTROU
PRO MATYÁŠE
Spolek Rozběháme Luži měl na 18. 4. naplánován charitativní „Běh pro Matyáše“, šestiletého chlapce, bojujícího s leukémií. Tato
akce se z důvodu koronavirové epidemie nemohla uskutečnit, což ale nadšencům z Luže
nezabránilo v tom, aby našli způsob, jak Matyášovi pomoci, a přitom rozhýbat lidi.
Vymysleli akci „Hejbni kostrou pro Matyáše“. V týdnu od 13. 4. do 19. 4.2020 vyzvali
a motivovali svoje okolí k pohybu, a to nejen k běhu, ale i k chůzi, cyklistice, jízdě na
bruslích atd. Každý účastník projektu se celý
týden „hejbal“, sbíral a sčítal kilometry, které
následně převáděl na peníze.
Akce měla velký ohlas a oslovila širokou
veřejnost. Během celého týdne jsme všichni
společně uběhli, ušli a ujeli zhruba 2 000 km
a tato obrovská vzdálenost, převedená na
peníze vyprodukovala fantastickou částku
49 081 Kč, která putovala k Matyášovi a jeho
rodičům.

Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

VÝSTAVA
Žáci a učitelé ZUŠ Luže Vás srdečně zvou
na výstavu výtvarného oboru 25. června 2020
od 18 hod. v sále lužské sokolovny. Na zahájení vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru.
Těšíme se na Vaši návštěvu

INZERCE

PRONÁJEM GARÁŽE
Pronajmu garáž u bytovek v ulici U Stadionu, Luže.
V případě zájmu volejte tel.: 731 604 075

Chceme tímto poděkovat všem účastníkům,
kteří se celý týden poctivě „hejbali“ a zároveň přispěli na dobrou věc. Lidé byli opravdu
skvělí a velmi ochotní. Děkujeme také našim
partnerům Mlékárna Hlinsko, Auto MERCIA
Chrudim a Hitrádio Černá Hora, kteří nám věnovali dárky do závěrečné tomboly.
Matyášovi přejeme mnoho zdraví a hodně
sil do nelehkého boje, ať se může zase brzy
prohánět na kluzišti, nebo na hřišti.
Za spolek Rozběháme Luži - Pavel Karal
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KAM
KULTUROU
DEN ZA
S OSOBNOSTÍ

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

ČERVEN 2020

INZERCE

ČERVEN 2020

Nabízíme volné pracovní místo na pozici
ASISTENTKA ŘEDITELE a PRACOVNÍK VZTAHŮ
K VEŘEJNOSTI
Náplň práce:

 Organizační a administrativní činnost pro ředitele a vedení léčebny. Příprava podkladů pro jednání, zpracování
prezentací. Marketing, PR a dotační aktivity léčebny. Organizace akcí pořádaných léčebnou.

Nabízíme:






Zajímavou a velmi různorodou náplň práce v příjemném prostředí léčebny.
Výhodné platové podmínky.
Možnost zkráceného úvazku.
Předpoklad dlouhodobého zaměstnání.
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:

 VS nebo SŠ v oboru ekonomicko-právním, marketing, PR. Praxe na obdobné pozici 5 let.
 Aktivní znalost AJ, dobrá znalost ČJ. Výborné komunikační a organizační schopnosti.
 Výborná znalost MS Office, Power Point; Lotus Notes výhodou. Reprezentativní vystupování.
Životopis s fotografií a motivačním dopisem zasílejte na e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz, nejpozději
do 21.6.2020, tel. 469 648 104, 103.

• Sedlčanský
• Olomoucký
• Lužský
• Bramborák Ondra
• A další…
Tel.: 777 544 988
Nám.Plk.Koukala 22, Luže
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ČERVEN 2020

PŘIJMEME BRIGÁDNICI
DO KAVÁRNY NOPEK V AREÁLU
HAMZOVY LÉČEBNY
Náplň práce:

Mytí nádobí (letní měsíce)

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

STŘÍPKY
Z HRADU…
Než se otevře hlavní brána pro turisty, musí
být velká příprava, velký úklid interiéru, to je
základ. Mytí oken, podlah včetně jejich naleštění, osmýčení stropů, každá kniha z knihovny
řádně očištěna, je samozřejmostí. Snažili jsme
se v muzeu i o malou změnu ve vystavených
exponátech, které jsou Vám od 25. 5. 2020, po
koronavirové pauze, opět zpřístupněné.
Došlo i na velkou změnu pro nás zaměstnance a to ve vybavení denní místnosti s kuchyňkou. Toho si velmi považujeme. Vždyť na hra-

kopci, na vrchu) od pradávna vybízí k přátelskému besedování, například na nově natřených stolních setech i lavičkách ve stínu lípy
u hradní taverny, letos s obsluhou usměvavé
šenkýřky Vlasty.
Vítáme cyklisty, nově je umožněno si kola
uschovat do cyklostojanů v předzahrádce.
Hana Truncová, kastelánka

dě jsme takřka denně po celý rok.
Renesanční palác je prozatím dočasně
uzavřen z důvodu oprav dřevěné balustrády
a nosných trámů střechy nad ním. Věřím, že
poté bude vše na mnoho let v pořádku a budeme tuto dochovanou a přestavěnou část znovu
využívat co nejvíce, jak ke kulturním akcím,
tak i ke svatbám.
Na dřevěné lávce i na nádvoří si u dřevěných hracích prvků z Lesního světa přijdou na své nejen děti. Tímto se hrad ještě
více otevřel rodinám a budeme razit heslo:
„Hrad Košumberk, hravý nejen pro děti…“.
Vždyť i význam slova Košumberk (Kosen =
přátelsky besedovati, rozmlouvati a berk = na
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