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Informační měsíčník města Luže

ÚVODNÍ SLOVO...
Vážení přátelé,
vedení města Luže nyní intenzivně sleduje situaci týkající se řešení koronavirové
finanční krize, a protože chceme naše město
udržet v dobré kondici, dočasně jsme omezili některé finanční výdaje. Mezitím ale vše
řádně připravujeme, abychom mohli naše
závazky splnit. Z těch největších akcí mluvím především o chodnících, a to v Radimi
a z Luže k Voletickému rybníku. Ujišťuji
Vás, že tyto akce rozhodně chceme realizovat
a uděláme proto maximum. Díky současné situaci tyto akce směřujeme takto – chodník k Voleticím by se nejspíš mohl začít realizovat na přelomu
roku – dle počasí (po přípravě financování a výběrového řízení) a chodník

a autobusové zastávky v Radimi v součinnosti s výstavbou opěrných zdí a nové
komunikace, kterou bude letos a v příštím
roce realizovat Pardubický kraj (Správa
a údržba silnic Pardubického kraje).
Další velkou stavbu, kterou již projekčně
připravujeme, je vodovod v místních částech Doly a Brdo. Příprava této velké akce
ale trvá poměrně dlouho, proto prosíme
o maximální spolupráci s projekční firmou
(VS Chrudim), aby se nám podařilo připravit opravdu dobrý projekt a obyvatelé
posledních místních částí, kde není tekoucí
pitná voda z kohoutku vůbec automatická,
mohli žít s jistotou, že budou mít co pít, tak
jako my ostatní.
V následujících třech letech také budete po Luži, Bělé a Srbcích potkávat zahradnickou firmu Vykrut zahradní služby,

s r. o., která bude realizovat projekt Obnovy sídelní zeleně. V kombinaci s již připravovanou tradicí výsadeb stromů vždy
17. 11. (dočtete se dále ve zpravodaji), by
se naše území mohlo více zazelenat.
Na měsíc srpen je naplánován výběr
nejlepšího návrhu na úpravy pláně a sadu
kolem Chlumku v rámci architektonicko – krajinářské soutěže. Výsledky budou uveřejněny v podzimním zpravodaji
a také budou vystaveny v sokolovně (září
– říjen). Zároveň zde také vystavíme návrhy studentů FUA Liberec na řešení
schodů z náměstí do Jeronýmovy ulice
a navazujícího prostranství.
Přejí Vám krásné léto plné dovolenkových zážitků s rodinou i kamarády!
			
Vaše starostka Veronika
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KAM VYRAZIT
Pátek 3. 7. od 20:00			
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY SVÍDNICKÉ
KERAMIKY | U hradního pivovaru na
Košumberku
Sobota 4. 7. od 17:00			
PRAŽÁKOVO KVARTETO
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Vstupné 80 Kč
Sobota 4. 7. od 20:00			
POUŤOVÁ ZÁBAVA – SKUPINA ARZEKT
Hřiště Luže | vstupné 70 Kč
4. 7. -  30. 8. 				
PRODEJNÍ VÝSTAVA KERAMIKY
A VITRÁŽÍ | Hrad Košumberk

INFO Z RADNICE
Neděle 12. 7. od 15:00 			
KONCERT ÚČASTNÍKŮ MISTROVSKÝCH KURZŮ V LITOMYŠLI
Kostel Zvěstování Panny Marie Janovičky

ČERVENEC 2020
Neděle 26. 7. v 15:00 			 
VODNÍKOVA HANIČKA – Divadlo pro děti
DS Srdíčko | Hrad Košumberk
Vstupné 50 Kč | 25 Kč

Pátek 31. 7. od 21:30			 
Čtvrtek 16. 7. od 21:30			
ŽENSKÁ NA VRCHOLU – Letní kino
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – Letní kino
Hrad Košumberk, vstupné 100 Kč | 50 Kč
Hrad Košumberk, vstupné 100 Kč | 50 Kč
Pátek 17. 7. od 20:00  			
PYTLÁCKÁ NOC – III. CENOVÁ – zábava
Hrad Košumberk, vstupné 80 Kč
Sobota 18. 7. od 20:00
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
Divadlo Vamberk
Hrad Košumberk, vstupné 100 Kč | 50 Kč

Sobota 1. 8. od 9:00 		
25. ROČNÍK GENERAČNÍHO TURNAJE
OTEC - SYN V NOHEJBALE
Sportovní areál Bělá
Sobota 1. 8. od 20:00
COUNTRY ZÁBAVA S BOLASEM
Náves Doly, vstupné 50 Kč

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

Sobota 1. 8. od 20:00
DON QUICHOTE A SANCHO PANCHA
Divadlo Commedia Poprad
Hrad Košumberk, vstupné: 100 Kč | 50 Kč

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

Neděle 2. 8. od 20:00
ZAKLETÉ PÍRKO – Letní kino pro děti
Hrad Košumberk, vstup zdarma

Neděle 19. 7. od 15:00 			
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutková pohádka
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách

Pátek 7. 8. od 20:30
BOBULE 3 – Letní kino
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

Pátek 24. 7. od 21:30 			
TENKRÁT V HOLLYWOODU – Letní kino  
Hrad Košumberk, vstupné 100 Kč | 50 Kč

Sobota 8. 8. od 20:00
ANI ZA MILION - DS Neruškruh
Hrad Košumberk, vstupné 100 Kč | 50 Kč

Sobota 11. 7. od 20:00  		
NAŠI FURIANTI DS Libošovice – divadlo
Hrad Košumberk, vstupné 100 Kč | 50 Kč

Sobota 25. 7. od 14:00			
ZDOUNEČANKA – 7. ROČNÍK POSEZENÍ
S DECHOVKOU
Sportovní areál Bělá, vstupné 90 Kč

Sobota 8. 8. od 8:00		
12. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE
VETERÁNŮ VE ČTYŘHŘE
Sportovní areál Bělá

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

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

Neděle 9. 8. od 15:00 	
Z TAJNÉHO DENÍKU SMOLÍČKA PÉ
Pohádka s loutkami | Hrad Košumberk
Vstupné 50 Kč | 25 Kč

Neděle 5. 7. od 8:00, 9:30 a 11:00
TŘEŠŇOVÁ POUŤ
Chrám Panny Marie na Chlumku
Neděle 5. 7. od 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
ŠERMÍŘI NA KOŠUMBERKU
Hrad Košumberk, vstupné 70 Kč | 35 Kč
Pondělí 6. 7. od 13:00, 14:00, 15:00, 16:00		
ŠERMÍŘI NA KOŠUMBERKU
Hrad Košumberk, vstupné 70 Kč | 35 Kč
Pátek 10. 7. od 21:30			
PŘES PRSTY – Letní kino
Hrad Košumberk, vstupné 100 Kč | 50 Kč

HRAD KOŠUMBERK – PROJEKTOVÉ PODKLADY PRO KONZERVACI

VNITŘNÍHO PALÁCE

V rámci projektu podpořeného dotací od Pardubického kraje ve výši 250 tis. Kč zpracoval
dodavatel INRECO, s.r.o., zastoupený Ing. Petrem Rohlíčkem vybrané projektové podklady
týkající se konzervace vnitřního paláce. Jednalo se o zaměření stávajícího stavu vnitřního
hradu včetně přístupných podzemních prostor
a navazujících stavebních konstrukcí paláce, dokumentaci objektu pomocí laserového
skeneru a dronu s fotokamerou a vytvoření
virtuálního 3D polygonového modelu stavby, opatřeného fototexturou. Dále proběhl
stavebně statický průzkum a posudek konstrukcí vnitřního hradu. Jeho předmětem byl
průzkum přístupných stavebních konstrukcí
smyslovými metodami z hlediska výskytu
statických poruch a jejich příčin, dokumentace viditelných statických poruch a vad,
předběžné hodnocení stávajícího stavu kon-

strukcí dle ČSN ISO 13822, určení rozsahu
nestabilních částí konstrukcí se zvýšenou
pravděpodobností vzniku poruchy nebo havárie a návrh konceptu statického zajištění
porušených konstrukcí. Nakonec proběhl ještě stavebně technický průzkum a návrh kon-

ceptu konzervace vnitřního hradu spočívající
v průzkumu přístupných stavebních konstrukcí smyslovými metodami z hlediska výskytu
stavebních poruch a vad, jejich charakteru
a příčin vzniku. Výstupem je návrh
konceptu
konzervace
vnitřního hradu (studie) s řešením konzervace
a statického zajištění torzálních stavebních
konstrukcí, vymezení rozsahu částí hradu,
které lze zpřístupnit turistické veřejnosti
a zajištění přístupových tras. Všechny tyto
podklady si můžete prohlédnout na webu města v sekci Městský úřad – Projekty města. Studii konzervace vnitřního hradu nyní využijeme
jako jednu z částí připravované žádosti o podporu z Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury.
Ing. Hana Broklová

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení z 33. schůze Rady města
Luže konané dne 20. 05. 2020 v 15:00
hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže.
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, M. Sýs, J.
Kopecký, M. Zlesák, P. Holomek, M. Hrnčál, T.
Soukup
Rada města schvaluje:
01/33
Úpravu platby na neinvestiční náklady Mateřské školy Luže pro období březen 2020 - srpen   2020, dle přílohy.
02/33
Darovací smlouvu – finanční dar účelově
určený od Ing. Pavla Vodvárky na zajištění
ochranných prostředků a pomůcek ve výši 30.
000,- Kč pro město Luže v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19, dle přílohy.
03/33
Finanční dar pro Linku bezpečí, z. s. za účelem provozu dětské krizové linky ve výši      3.
000,- , dle přílohy.
04/33
Podání žádosti o dotaci na projekt „Město Luže inovuje procesy ve veřejné správě“
v rámci výzvy Operačního programu zaměstnanost č. 109 – Výzva pro územní samosprávné celky.
05/33
Příkazní smlouvu s Bc. Pavlínou Florianovou
na poradenskou činnost a komplexní zajištění elektronické žádosti projektu „Město Luže
inovuje procesy ve veřejné správě“, dle přílohy.
06/33
Rozhodnutí o výběru zhotovitele Věra Nosková, Roztoky u Jilemnice, IČ:61198820 na
veřejnou zakázku Pasport komunikací v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
07/33
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Revitalizace veřejné
zeleně ve městě Luže“, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
08/33
Přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou
službou v Luži č. p. 9 panu Jaroslavu Šmahelovi na dobu určitou od 01. 06. 2020 do
31. 05. 2021 a uzavření Smlouvy o nájmu, dle
přílohy.
09/33
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7
v bytovém domě v Luži, Na Výsluní č. p. 9
Paní Marii Beranové, na dobu určitou do 30.
06. 2021, dle přílohy.
10/33
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 11
v bytovém domě v Luži č. p. 259, U Stadionu
paní Aleně Doubravské, na dobu určitou do
31. 08. 2020, dle přílohy.
11/33
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 10
v bytovém domě v Luži č. p. 259, U Stadionu,

paní Miloslavě Duždové, na dobu určitou do
30. 09. 2020, dle přílohy.
12/33
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6
v bytovém domě v Luži č. p. 259, U Stadionu, paní Jaroslavě Kopřivové, na dobu určitou
jednoho roku do 30. 06. 2021, dle přílohy.
13/33
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1
v bytovém domě v Luži č. p. 259, U Stadionu,
paní Petře Milanové, na dobu určitou do 30.
06. 2021, dle přílohy.
14/33
Prodloužení
nájemní
smlouvy
k bytu č. 8 v bytovém domě v Luži
č. p. 259, U Stadionu, paní Miloslavě Modráčkové, na dobu určitou do
30. 06. 2021, dle přílohy.
15/33
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9
v bytovém domě v Luži č. p. 259, U Stadionu,
panu Janu Pokornému, na dobu určitou do 30.
06. 2021, dle přílohy.

ČERVENEC 2020
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vod – v místních částech Brdo, Doly, Rabouň
a Janovičky“, dle přílohy.
Rada města revokuje:
23/33
Usnesení č. 07/32 z RM č.32 ze dne 22.4.2020,
dle přílohy.
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.

Výpis usnesení z 34. schůze Rady města Luže konané dne 08. 06. 2020 v 08:00
hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže.
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník, M.
Sýs, J. Kopecký, P. Holomek, T. Soukup, M. Zlesák

Rada města neschvaluje:

Rada města schvaluje:

16/33
Jmenování pana Karla Leciána jako člena redakční rady pro měsíčník města Luže-Lužský
zpravodaj od 01. 08. 2020.

01/34
Výsledky hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Revitalizace veřejné
zeleně ve městě Luže“ provedené hodnotící komisí dne 29.05.2020 a výběr dodavatele podle
nabídky č. 8 spol. VYKRUT zahradní služby
a.s., se sídlem Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 03921921, s nabídkovou cenou
3,880.562,93 Kč bez DPH.
02/34
Smlouvu o dílo se zhotovitelem VYKRUT zahradní služby a.s., se sídlem Pavlova 3048/40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 03921921 a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy
o dílo po poskytnutí součinnosti tohoto dodavatele před podpisem smlouvy o dílo dle ust. § 122
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,“, dle přílohy.
03/34
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Věrou Noskovou,
Roztoky u Jilemnice 309, 512 31, IČ: 61198820 na
zpracování pasportu komunikací (včetně objektů)
a chodníků ve spádové oblasti města Luže, dle
přílohy.
04/34
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Bc. Pavlínou Florianovou na poradenskou činnost
a zajištění administrace projektu „Město Luže
podporuje zaměstnanost sociálně vyloučených
osob na území města“, dle přílohy.

Rada města schvaluje:
17/33
Objednávku dle cenové nabídky, na opravu
spodní části vjezdové a výjezdové rampy na
sběrném dvoře v Luži od pana Pavla Binka,
dle přílohy.
18/33
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1613/2
o celkové výměře 45 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a pozemkové parcely 1613/5
o celkové výměře 6 m2, ostatní plocha – jiná
plocha, obě v k. ú. Doly, firmě Chameleos,
s.r.o., za cenu 30,-/m2.
Rada města neschvaluje:
19/33
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 23/4
o výměře cca 62 m2, ostatní plocha – jiná plocha, v k. ú. Luže, firmě SAYEMORA a. s., za
cenu 50,-/m2.
Rada města schvaluje:
20/33
Smlouvu č. 1280113820 o poskytnutí užívacích práv k programovému vybavení
a datovým souborům ÚRS a poskytnutí dalších služeb s ÚRS CZ a.s., IČ: 47115645, dle
přílohy.
21/33
Oznámení výběrového řízení – zadávací
podmínky na veřejnou zakázku „Vodovod
– v místních částech Brdo, Doly, Rabouň
a Janovičky“, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
22/33
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Vodo-

05/34
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Bc. Pavlínou Florianovou na poradenskou činnost
a komplexní zajištění elektronické žádosti projektu „Město Luže inovuje procesy ve veřejné
správě“, dle přílohy.
06/34
Rozpočtové opatření č. 4/2020, dle přílohy.
07/34
Rozhodnutí organizace Junák – čeký skaut z. s.  
nečerpat schválenou dotaci pro rok 2020 ve výši
40. 000,-- Kč z důvodu pandemie COVID-19
a ponechat ji ve prospěch rozpočtu města Luže
na rok 2020, dle přílohy.
08/34
Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské
školy, Luže, okres Chrudim do projektu kraje
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financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním přispěním, dle přílohy.
09/34
Souhlas zřizovatele se zapojením Základní
školy, Luže, okres Chrudim do projektu kraje
financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním přispěním, dle přílohy.
10/34
Smlouvu o poskytování sociální služby
s Domovem na rozcestí Svitavy, dle přílohy.
11/34
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 6
v bytovém domě v Bělé č.p. 49, Luže,
panu Karlu Kultovi, na dobu určitou do
7. 8. 2021, dle přílohy.
12/34
Záměr o propachtování části pozemkové parcely č. 150/1 v k. ú. Luže, dle přílohy.
13/34
Provozní řád ,,Volnočasového centra“ města
Luže, dle přílohy.
14/34
Rozhodnutí o výběru zhotovitele VS CHRUDIM, Novoměstská 626, 53701 Chrudim,                  
IČ: 27484211 na veřejnou zakázku „Vodovod – v místních částech Brdo, Doly, Rabouň                
a Janovičky“, dle přílohy.
15/34
Objednávku dle cenové nabídky na projektové práce, na stavbu „Stavební úprava vozovky
v ul. Na Výsluní“, od firmy NiTraM-projekt,
s.r.o., IČ: 06964796, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
16/34
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 843/4
o celkové výměře 526 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace a pozemkové parcely
843/5 o celkové výměře 847 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, obě v k. ú. Radim,
za cenu 30 Kč/m2.
Rada města schvaluje:
17/34
Objednávku dle cenové nabídky od firmy
INRECO, s.r.o.  z 15. 05. 2020 na zpracování
projektu záchrany kulturní památky k zařazení
hradu Košumberk do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury,
dle přílohy.
18/34
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Ing. V. Zábojníkem na zpracování projektové dokumentace
na statické zajištění stávající budovy purkrabství, projektové dokumentace na stavební úpravy opěrné hradební stěny u vodárenské věže
a projektovou dokumentaci na opravu vodárenské věže, dle přílohy.
19/34
Souhlas se zásahem do nově provedeného povrchu komunikace v Jeronýmově ulici p. p. č.
970/1 v k. ú. Luže pro provedení nové vodovodní přípojky.
Rada města doporučuje ZM revokovat:
20/34
Usnesení č. 24/08 (přijaté na 8. zasedání ZM
dne 29. 4. 2020). Záměr koupě části stavební

VÝPISY USNESENÍ

ČERVENEC 2020

parcely č. 467 o výměře cca 50 m2, ve vlastnictví Jany Brázdové, vedené jako zastavěná
plocha v k. ú. Luže, za cenu 50 Kč/m2.
21/34
Usnesení č. 06/03 přijaté na 3. zasedání ZM
dne 22. 5. 2019. Záměr realizace projektu
„Kacafírkova lužská stezka“.

o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Luže, dle přílohy.
32/34
Záměr prodeje částí pozemkové parcely č. 977/1
o celkové výměře cca 283 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Luže, za cenu 50 Kč/m2 s podmínkou
sjednání věcného břemene užívání pro průjezd osobním motorovým vozidlem, které
bude zapsáno do katastru nemovitostí.

Rada města doporučuje ZM schválit:
22/34
Záměr realizace naučné stezky.
23/34
Podání žádosti o dotaci na projekt naučné
stezky v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech Ministerstva
pro místní rozvoj.
Rada města doporučuje ZM revokovat:
24/34
Usnesení č. 19/08 (přijaté na 8. zasedání ZM
dne 29. 04. 2020.)
Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu
regenerace památkových zón na rok 2020
v celkové částce 615. 000,-  takto:
a) Restaurování pískovcové sochy sv. Floriána
v Komenského ulici ve vlastnictví města Luže
.....97 000 Kč.
b) 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.      
Rada města doporučuje ZM schválit:
25/34
Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu
regenerace památkových zón na rok 2020
v celkové částce 615. 000,- Kč takto:
a) Restaurování pískovcové sochy sv. Floriána
v Komenského ulici ve vlastnictví města Luže
.... 96 000 Kč.
b) Oprava domu č. p. 10 Luže sestávající z výměny všech dřevěných oken, repase vnitřních rámů, oprava vnitřních omítek
a fasády, oprava dřevěných rámů výkladců ve
vlastnictví IFASO s.r.o./Kočí…. 519. 000,-.
26/34
Účetní uzávěrku města Luže za rok 2019, dle
přílohy.
27/34
Závěrečný účet města Luže za rok 2019 bez
výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019, dle přílohy.
28/34
Čerpání rozpočtu města za období I. V. /2020, dle přílohy.
29/34
Rozpočtové opatření č. 5/2020, dle přílohy.
30/34
Poskytnutí ručitelského závazku města Luže
společnosti Lesy Luže s.r.o. IČO 27468771
za kontokorentní úvěr (KTK) do výše 500.
000,- od společnosti Česká spořitelna a.s. (IČ
45244782), dle přílohy.
31/34
Obecně
závaznou
vyhlášku
města
Luže
č.
2/2020,

Rada města doporučuje ZM vzít na vědomí:
33/34
Zprávu statika o stavu hasičské zbrojnice
v obci Bělá, dle přílohy.

Z DĚNÍ V LUŽI

HASIČI
V sobotu 13. 6. 2020 ve 13:00 proběhlo u hasičské zbrojnice v Luži slavnostní
předání nového zásahového vozu Scania.
Předání se zúčastnili zástupci firem Kobit a Scania, vedení Pardubického kraje
a zástupci Hasičského záchranného sboru.
Jednotce sboru dobrovolných hasičů
města Luže přejeme mnoho šťastných kilometrů!

MYŠLENKA

INFO Z RADNICE
VZPOMÍNKA
Dne 11. 7. 2020 uplyne 20 smutných let
od náhlého úmrtí bez slůvka rozloučení našeho manžela, tatínka p. Vladimíra
Kučery. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Nikdy nezapomeneme.
Manželka, synové s rodinami

BESEDA
S DŮCHODCI
Podělte se s námi o své návrhy se jmény
skupin, které byste si přáli, aby zahrály na Besedě s důchodci ( 4.12.2020). Skupinu, která
bude mít nejvyšší počet hlasů, oslovíme.
Nápady posílejte na mail: tic@luze.cz, sms
na tel: 736 481 206 a nebo osobně na TIC.
TIC

ČERVENEC 2020
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PROBÍHAJÍCÍ
INVESTIČNÍ AKCE:
V ulici Dukelská (směr k ZŠ) došlo k napojení nové kanalizace a vodovodu do hlavního řadu. Stavba pokračuje dále k zahradě
ZŠ, kde závěrem bude nový povrch této
komunikace.

OKÉNKO Z ÚŘADU

ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili se
Stefanií Tláskalovou – 71 let
Evou  Macháčkovou – 77 let
Ladislavem Macháčkem – 83 let

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat našim pečovatelkám – paní Pidimové, paní Kolářové, paní Šimkové a paní
Schlosserové – za skvělou a obětavou
práci během koronavirové krize. Nejenže
vše zvládly v pohodě, ale také k tomu dokázaly našít spoustu krásných roušek pro
svoje klienty!

Děkuji. Veronika Pešinová

Chtěla bych vyjádřit poděkování za rychlou a ochotnou pomoc Sdružení dobrovolných hasičů Bělé při bleskové povodni, která nás postihla 13. 6. 2020.
Rodina Laurová, Bělá

Pro lepší orientaci na Městském úřadě jsme
se Vám rozhodli představit jednotlivé odbory
úřadu včetně náplně práce jednotlivých pracovníků. V tomto čísle Vám přiblížíme odbor
Kultury a cestovní ruchu, který má ve své
kompetenci Lenka Kašparová.
Odbor kultura a cestovní ruch
Na odboru kultury a cestovní ruchu pro Vás
organizujeme kulturní akce - kina, divadla,
koncerty nebo zábavy. Staráme se o aktuálnost
webových stránek, sociálních sítí a dalších
informačních kanálů. Nedílnou součástí naší
agendy je také zpracovávání a vedení statistik,
zajišťovaní provozu hradu Košumberku, tvorba a výlep plakátů. Sledujeme také možnosti
získávání grantů pro město na úseku kultury
a předkládání návrhů na získání finančních
prostředků radě města. Pro seniory organizujeme studium Univerzity třetího věku a počítačový kurz. Pod naší správou je také provoz
Turistického informačního centra, kde nás
můžete zastihnout 6 dnů v týdnu.
TIC

Ve zdravotním středisku jsme vyměnili
dveře, které už dostatečně neplnily svoji
funkci.

Oprava arkádového ochozu na hradě
Košumberk.

Na II. stupni Základní školy v Luži probíhá
celková rekonstrukce počítačové učebny.
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KAM ZA KULTUROU

Výbor pro životní prostředí města Luže Vás zve na tradiční

PODZIMNÍ VÝSADBU
STROMŮ 17. 11. 2020
Úterý

ve 13 hod.
Rádi bychom vysadili co nejvíce stromů, proto prosíme
o pracovní i finanční spoluúčast a následnou péči rodin, spolků,
skupin i firem. Strom potom ponese jméno svých „rodičů“.
Stromy a materiál zakoupí město Luže hromadně. Výsadba proběhne na různých místech Luže a místních částí. Více informací
bude před samotnou akcí.
Náklady na jeden strom jsou cca 200 – 300 Kč.
Zájemci se hlaste na starostka@luze.cz
Děkujeme, že nám chcete pomoci oživit naše okolí!

ČERVENEC 2020

KAM ZA KULTUROU

Loutkové divadlo Kozlík
uvádí originální veselou
pohádku

Dlouhý, Široký a
Bystrozraký

V neděli 12. 7. 2020 v 15:00

Hrad Košumberk
Vstupné 50,-/25,Občerstvení zajištěno
Pořadatel: město Luže

ČERVENEC 2020
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ČERVENEC 2020
5. – 6. 7. 2020

16. srpna 2020
od 15 hod.
Hrad Košumberk

Šermíři na hradě
Košumberku
SKUPINA HISTORICKÝCH POKUSŮ
A OMYLŮ FEXT
5.7. vystoupení v 11, 13, 14, 15, 16 hod.
- středověké stánky

Vstupné 50,- / 25,Občerstvení zajištěno

6.7. vystoupení v 13, 14 ,15, 16 hod.
- soutěže, stánky...
Vstupné 70 Kč / děti 35 Kč
Občerstvení zajištěno

pořadatel: město Luže

Pořadatel: MĚSTO LUŽE
Změna programu vyhrazena

ROCKOVÁ KAPELA ZE SEBRANIC

POUŤOVÁ
ZÁBAVA
4. 7. 2020 OD 20:00 HOD
VSTUPNÉ 70 KČ

POŘADATEL MĚSTO LUŽE

ZE ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÉ ŠKOLY

LOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
Víš, co slunce z nebe vidí?
Velkou Zemi plnou lidí.
Podívá se ještě blíž –
a co vidí? Už to víš?
Školu
Do školy už půjdem brzy,
se školkou se loučíme.
Zamáčkněte všichni slzy,
Vždyť my se tam těšíme.
Čas neúprosně běží a co se nedávno zdálo,
že je v nedohlednu, tak je najednou tady. Ještě
před měsícem byly prázdniny daleko, najednou
už nejsou za dveřmi, ale ve dveřích. Děti ze
školky, které si před měsícem ještě hrály na to,

že půjdou do školy, se dne 24. 6. 2020 rozloučily
s mateřskou školou a po prázdninách usednou
do lavic prvních tříd.

ČERVENEC 2020
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ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY

Poslední měsíce právě skončeného školního roku byly ve znamení postupného
Rozloučení s mateřskou školou letos
proběhlo netradičně, tak asi jako skoro vše návratu dětí do školy. Jako poslední se od
v tomto školním roce. Letošní slavnost se usku- 8. června na II. stupni objevili žáci šestých
tečnila na zahradě mateřské školy, kde předško- až osmých tříd. Pro tyto žáky jsme zvolili
láci předvedli své krátké vystoupení. Násled- formu školní docházky s výukou po dva dny
ně je pan Slavata (p. Zlesák), který sestoupil v týdnu a jeden den v týdnu probíhaly aktiz hradu Košumberk, pasoval na školáky. Na vity spojené s pozitivním formováním třídzávěr děti dostaly pěkné knížky a drobné dárky, ního kolektivu. Také v těchto ročnících však
které jim budou připomínat bezstarostné chvíle
i nadále zůstávala dominantním prvkem dálstrávené ve školce s kamarády.  
ková výuka.
Přejeme všem krásné prázdniny, plné
Po dlouhé době strávené doma se žáci
pohody a nezapomenutelných zážitků                      do školy těšili, což v jiných letech zea předškolákům hodně úspěchu ve škole.
jména v červnu není moc obvyklé. Uči					telé již také byli rádi, že jsou žáci ve
		
Kolektiv MŠ
škole a že s nimi mohou „naživo“ řešit věci spojené s výukou nebo si občas
i obyčejně popovídat.
Na žáky třídy 6. A čekala nová třídní učitelka paní Jana Kozlová, kterou tímto všichni vítáme u nás ve
škole a přejeme jí co nejvíce radostí
a pocitů ze smysluplné práce.
V závěru měsíce června jsme všichni
dokončovali klasifikaci za celý školní rok
a domlouvali přesuny zrušených aktivit, které obvykle ke konci roku ve škole probíhají.
Rozhodli jsme se zachovat pouze tradiční vyřazování děváťáků, které proběhlo ve slavnostním duchu na Košumberku v pondělí
29. června. Všem žákům 9. ročníku přejeme,
aby se jim v životě dařilo naplňovat své sny
a očekávání, a budeme rádi, pokud jim
k tomu budou pomáhat znalosti a zkušenosti
nabyté v naší škole.
Ostatní akce přesunujeme na podzimní
měsíce následujícího školního roku, případně budou zrušeny úplně. V rámci divadelního klubu budou poslední 2 neodehraná divadelní vystoupení nahrazena v září a říjnu.
14. září nás čeká ve VČD Pardubice muzikál
Lotrando a Zubejda. O termínu říjnového
vystoupení a pokračování divadelního klubu
v novém školním roce Vás budeme informovat později. Zbylé finance Vám budou
vráceny po závěrečném vyúčtování na podzim. Případně dotazy k divadelnímu klubu
směřujte na paní učitelku Lenku Psotovou
(psotova@zsluze.net).
Uvědomujeme si, že návrat žáků do školy v omezeném provozu byl spjatý s mnoha
komplikacemi stejně jako domácí výuka.
Velká většina Vás, rodičů, si zasloužíte náš
obdiv a naše díky za to, jakým způsobem
jste se rolí domácích učitelů zhostili a jak
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jste pomáhali svým dětem zvládat tuto situaci a nám pomáhali s výukou na dálku. Jasně
se ukázalo, že škola a rodina, učitelé a rodiče, na děti zapůsobí nejvíce, pokud budou
spolupracovat. Jsme rádi za to, že mají naši
žáci tak skvělé rodiče!    
Velké uznání zaslouží také učitelé za to,
jak ve velmi krátkém čase dokázali přejít
na naprosto odlišný způsob výuky, který
vyžadoval úplně jiné kompetence, znalosti
a dovednosti. To, s jakou rychlostí mnozí
začali realizovat online výuku přes internet
či vymýšlet zajímavé úlohy pro procvičování, bylo úžasné. Postupně se nám, i díky
bezprostřední zpětné vazbě od Vás rodičů,
podařilo vše vyladit a s distančním vzdělá-

Z DĚNÍ V LUŽI
váním se vypořádat na výbornou. Alespoň
takto jste nás oznámkovali při vyhodnocení
první várky dotazníků na distanční výuku,
která byla určena rodičům žáků I. stupně.
Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření naleznete na webových stránkách školy.
Chceme tuto zpětnou vazbu využít při promýšlení běžných výukových aktivit a procesů ve škole, tak abychom využili pozitivních
aspektů, které dálková výuka přinesla.
Na závěr chci všem popřát krásné prázdniny plné slunce, pohody a odpočinku.
A v září se budeme všichni společně těšit na
takový všední a obyčejný školní rok.
Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy

HISTORICKÉ STŘÍPKY
Z Luže v muzeu
10. díl
Rozmanitý sbírkový fond Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě zahrnuje i velmi cenné ukázky typů lidových krojů používaných
na Vysokomýtsku. Naši předci tu na vsích nosili tři typy krojů – litomyšlský, středočeský
a rychmburský, pro okolí Luže pak bylo typické používání kroje rychmburského. Na postupné odkládání oděvu lidového, který stále
více vytlačoval oděv městského typu, mělo
vliv mnoho faktorů – například revoluční
změny roku 1848. Muži, častěji navštěvující
trhy ve velkých městech, se stávali nositeli
novinek. A proto i přes konzervativní, téměř
neměnnou podobu   krojů lidé postupně odkládali tradiční oděv v průběhu 1. poloviny
19. století.  Během 2. poloviny 19. století  se oblastmi pohybovali obchodníci a sběratelé, kteří krojové součástky (nebo často jen vytržené
kusy nádherných výšivek) získávali za peníze
pro muzea a do soukromých sbírek. Mnoho
zajímavých předmětů bylo k vidění v Praze
a v menších městech v rámci mimořádné Národopisné výstavy českoslovanské na sklonku
19. století.   Zajímavým dokumentem oděvu
v popisované oblasti jsou unikátní modré
zástěry s bohatou výšivkou po celé ploše.
A právě jednu z takových zástěr se podařilo
získat pracovníkům vysokomýtského muzea na konci 19. století pro trvalé uložení
v naší instituci, a také pro obdiv etnografů.
Tomuto typu zástěr se vžilo odborné označení
„chroustovické“ nebo jednoduše „modré“.

Zástěra, uložená ve sbírce ženských oděvů
vysokomýtského muzea pod inventárním číslem 9A-174, je sešitá ze dvou přibližně stejně
velkých obdélníkových dílů lněného plátna
tmavě modré barvy. Zdobená po obvodu širokým pruhem hedvábné výšivky vínové
a bílé barvy, plným a stonkovým stehem

s květinovým a ornamentálním vzorem,
v ploše solitérní květinové ornamenty. Chybí pásek vázací tkanice. Zástěra byla půlová – vázala se v pase a nekryla prsa. Nejstarší evidence předmětů v muzeu bohužel
není vedena tak přesně, aby bylo možné
určit rok přijetí. Spokojit se tedy musíme
pouze s jednoduchým popisem předmětu: Zástěra modrá, hedvábím vyšitá,
z Voletic. Takže dnes přináším něco pro radost všem z této krásné vesničky nad rybníkem Voleťákem, a samozřejmě nejen jim.
Jak se Vám líbí? (pokračování příště)
Soňa Krátká - Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě

ČERVENEC 2020
ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Dle hlášení společnosti EKO-KOM za
rok 2019 občané města Luže vytřídili
a předali k využití 127,082 t odpadu,
což v porovnání s posledními třemi lety
činí téměř 30 % nárůst! Zároveň město Luže díky recyklaci a využití tohoto
množství komodit, v rámci systému
EKO-KOM, uspořilo 2 761 092 MJ
energie. V případě tolik diskutovaného
globálního oteplování přispěla Luže ke
snížení emisí o 119, 585 t ekvivalentu
CO2.
Velmi děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí a přispívají tak k celkovému zlepšení životního prostředí nejen
v Luži.
V rámci Motivačního programu
2020 společnosti ELEKTROWIN
a. s., která na území města Luže provozuje kolektivní systém pro zpětný
odběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu, bylo
dosaženo odměny 15 000 Kč. Tato částka byla využita na nákup manipulačního vysokozdvižného vozíku do areálu
sběrného dvora.
Děkujeme občanům, že svá nefunkční
a vyřazená elektrozařízení do sběrného
dvora odevzdávají, vyplatí se to.

LETNÍ KINO

ČERVENEC 2020

LETNÍ KINO HRAD KOŠUMBERK
PÁTEK 10. 7. 2020
OD 21:30 – VSTUPNÉ 100 | 50 KČ
POŘADATEL MĚSTO LUŽE

LETNÍ KINO HRAD KOŠUMBERK
ČTVRTEK 16. 7. 2020
OD 21:30 – VSTUPNÉ 100 | 50 Kč
POŘADATEL MĚSTO LUŽE

11

12

WWW.LUZE.CZ

ZPRÁVY Z BĚLÉ
SPORTOVNÍ AREÁL OBCE
TENIS
V sobotu 30. května se odehrál již 9. ročník tenisového turnaje Otec - syn. Za chladného počasí nastoupilo do turnaje 8 rodinných
týmů, které se v jedné skupině utkaly systémem každý s každým na jeden set. Turnaj
lehce narušila ve 14:30 půlhodinová přeprška.
Po 28 zápasech, které se odehrály za 8 hodin,
vzniklo toto závěrečné pořadí:

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ČERVENEC 2020

Vítězové si odnesli poháry, šampaňské a každý tým cenu dle svého umístění. Turnaj se po
všech stránkách vydařil.
13. června se uskutečnil 20. ročník turnaje
JEDNOTLIVCŮ.
   27. června se odehrál již 18. ročník memoriálu Vladimíra Jarkovského z Prahy, pro klubové hráče a jejich hosty.
O výsledcích z těchto turnajů Vás budeme
informovat v dalších vydáních zpravodaje.
Na sobotním turnaji byl stanoven nový termín pro 1. ročník turnaje Smíšených dvojic

   24. ročník memoriálu Karla Bláhy v deblu se
hraje v sobotu 22. srpna

NOHEJBAL
V sobotu 1. śrpna se bude na kurtech hrát již
25. ročník generačního turnaje Otec - syn v nohejbale. Jedná se o nejstarší turnaj tohoto druhu
v ČR. Na tento turnaj jezdí rodinné týmy z celé
republiky. Pro všechny účastníky turnaje budou
připraveny pamětní medaile.
Přihlášky na všechny turnaje na tel. 724 289
722 p. Sychra.

21 bodů

43 : 18

HASIČI

2. Herynkovi Zdeněk + Adam    Bělá / Chrast   

14 bodů

35 : 31

3. Shejbalovi                                 Domanice / Vys. Mýto

13 bodů

35 : 28

   V sobotu 25. července, pořádají hasiči v rámci Košumberského léta, již 7.ročník Posezení
s dechovkou. Akce začíná ve 14 hodin a vstupné činí 90 Kč. K poslechu i tanci, bude hrát
krojovaná kapela ZDOUNEČANKA od Kroměříže. Na Vaši účast se těší pořadatelé. Občerstvení zajištěno.
   17. ročník memoriálu Jana Stoklasy v požárním útoku družstev mužů, žen a dětí se uskuteční v sobotu 29. srpna. Přihlášky do soutěže
p. Stoklasa tel. 725 577 384
Posvícenské posezení s živou hudbou
a grilovaným masíčkem se koná v sobotu
5. září od 18 hodin.          
Jsy

Heřmanův Městec   

1. Čukanovi

4. Tůmovi                                   

Luže

13 bodů

36 : 25

5. Paulusovi                         

Skuteč

12 bodů

34 : 25

6. Herynkovi Jiří + Jiří             Luže / Vys. Mýto

8 bodů

32 : 36

7. Enlichovi                                  Slatiňany

2 body

13 : 42

1 bod

20 : 43

  

8. Hamanovi                             

Skuteč  

Čukanovi vyhráli turnaj bez ztráty kytičky,
o třetím místě rozhodl vzájemný zápas, ve
kterém Shejbalovi zvítězili 6:4. Nejmladšími
účastníky turnaje byli Lukáš Enlich a Martin
Haman, ročník 2006. V turnaji bylo odehráno
celkem 248 gamů.

ZE SETKÁVÁNÍ
V JANOVIČKÁCH
Patnáctiletý houslista vystoupí i s mladší
sestrou
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.
Na housle zahraje patnáctiletý DANIEL MATEJČA. Narodil se 30. dubna 2005 v Liberci. Na housle hraje od čtyř let, první učitelkou
mu byla maminka Olesia Voličková. od 5 let
je soukromým žákem Mgr. Michaely Štrausové později prof. Ivana Štrause. Od roku 2011
je žákem ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci (ZŠ
s rozšířenou výukou hudební výchovy). Zde
hraje v mnohokrát oceněném komorním orchestru (dirigentem je otec Ištván Matejča).
Spolu s ním vystoupí i jeho mladší sestra GABRIELA MATEJČOVÁ, také houslistka.
Na klavír je doprovodí JANA VYCHODILOVÁ. Ta je profesorkou Pražské konzervatoře a HAMU. Významnou roli v její umělecké aktivitě hraje komorní hudba. Klavírní
trio ArteMiss, jehož je zakládající členkou,
pravidelně koncertuje v České republice
i v zahraničí. Ráda a často také spolupracuje

- sobota 11. července, již nyní se můžete hlásit.
   8. srpna se uskuteční 12. ročník tenisového
turnaje VETERÁNŮ ve čtyřhře. Dvojice musí
splnit dvě kritéria. Musí dát dohromady 100
a více let, mladší z dvojice musí v tomto roce
oslavit 45 let.

s herci Národního či Dejvického divadla.
Na programu jsou například díla Georga
Friedricha Handela, Ernesta Blocha či Georga
Philippa Telemanna.
Koncert se koná díky laskavé spolupráci s Interpretačníčmi kurzy v Litomyšli, které pořádá
Česká hudební společnost – Spolek přátel krásných umění, z.s.

Tradiční pohádky netradičně
Perníková chaloupka - tradiční pohádka
v netradičním pojetí je připravena pro děti na
19. července v 15 hodin. Kdo si přijde zopakovat příběh o tom, že i ten nejsladší perníček
může někdy pořádně zhořknout v ústech a že

nic není takové, jak by se mohlo na první pohled zdát?
Inscenace pro jednu herečku a muzikanta
vznikla ve spolupráci s divadelním souborem
Divadlo jednoho Edy. Hudba: Marek Bělohlávek, scénografie: Kamil Bělohlávek, hraje: Miroslava Bělohlávková.
Další pohádku přinášíme ve spolupráci s lužskou radnicí na scénu hradu Košumberka: Svět
je jako gramofonová deska a otázkou je, do
jaké dráhy se jehla zarazí. Když k Jeskyňkám,
tak jste Smolíček... Však to znáte, poslouchat
rodiče je někdy těžké, zvlášť, když je táta jelen.
Ke všemu trochu staromódní. A Jeskyňky jsou
tak dobré tanečnice, ach…
Na pohádku Z tajného deníku Smolíčka P se
mohou děti i rodiče těšit v neděli 9. srpna od 15
hodin. ALE POZOR! NA HRADĚ KOŠUMBERK!
Režie: Jakub Vašíček, scénografie: Kamil Bělohlávek, Tereza Vašíčková; hrají: Johana Vaňousová, Dominik Linka, Jakub Vašíček.
Obě pohádky uvádí Studio DAMÚZA Praha =
neotřelá a odvážná dramaturgie.
Účastníky akcí prosíme o dodržování aktuálních vládních nařízení.
Spolek Janovičky / janovickyspolek@gmail.com
www.facebook.com/janovicky / www.janovicky.cz
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2020
ČERVENec - SRPEN
ČERVENEC
3. 7. od 20,00 hod.
VERNISÁŽ KERAMIKY A VITRÁŽÍ
Hrad Košumberk
Vstupné zdarma

4. 7. od 20,00 hod.
POUŤOVÁ ZÁBAVA
– SKUPINA ARZEKT
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

10. 7. od 21,30 hod.
PŘES PRSTY – 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.

16. 7. od 21,30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Letní kino | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

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

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

Radim | Vstupné dobrovolné

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

19. 7. od 15,00 hod.
PERNÍKOVÁ POHÁDKA
Kostel Janovičky

24. 7. od 21,30 hod.
TENKRÁT V HOLLYWOODU
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

31. 7. od 21,30 hod.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
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.
DON QUICHOTE A SANCHO PANCHA
Divadlo Commedia Poprad
Hrad Košumberk | Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

KONCERT ÚČASTNÍKŮ MISTROVSKÝCH
KURZŮ V LITOMYŠLI

Kostel Janovičky

18. 7. od 17,00 hod.

MEZI-TÓNY, ZAHRADNÍ MULTIŽÁNROVÝ
FESTIVAL „Zahrada Sochorka“

SRPEN
2. 8. od 20,00 hod.
ZAKLETÉ PÍRKO
Letní kino pro děti | Hrad Košumberk
Vstup zdarma

7. 8. od 20,30 hod.
BOBULE 3 – 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 – Z tajného deníku
Smolíčka Pé | 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.
JOKER – Letní kino
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

16. 8. od 15,00 hod.
KŮŇ VALDA A JEHO PSÍ KOUSKY
– PŘEDSTAVENÍ S ŽIVÝM KONĚM
Hrad Košumberk | Vstupné: 50 Kč | 25 Kč

21. 8. od 20,30 hod.
STAŘÍCI – 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

23. 8. od 13,00 hod.
RECESNÍ FESTIVAL POULIČNÍHO
JÍDLA 3.ROČNÍK
Hrad Košumberk

28. 8. od 20,30 hod.
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
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.
LVÍ KRÁL – Letní kino pro děti
Hrad Košumberk
Vstup zdarma

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

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – ZUŠ Luže, Bolaso, The Krabice Revival Band, Rammstein revival

5. 9. od 16,00 hod.

Hrad Košumberk | Vstupné: 70 Kč | 35 Kč

Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE na

facebook.com/MestoLuze A www.luze.cz

WWW.LUZE.CZ
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Z HAMZOVY
LÉČEBNY
„Pro společnost i české zdravotnictví nastává doba pokovidová. Ne, že by už zmizelo nebezpečí této prudké infekce, ale stát se chce vracet
k normálu, sčítá ztráty a hledají se peníze. Ani
nás toto vše zcela nemine a některé aktivity jsme
prostě odložili či zrušili“, uvedl ředitel léčebny
v červnovém úvodníku HL. To se dotkne například našeho tradičního Letního dne, který

Z HAMZOVY LÉČEBNY

ČERVENEC 2020

tentokrát rušíme bez náhradního termínu. V letním období budou v parku probíhat jen menší
dramatická a hudební představení pro naše
pacienty. Další větší veřejnou akcí budou až
Kilometry pro spinálku, které jsou plánovány na 5. září 2020. Na tento den totiž připadá
mezinárodní den poranění míchy.
Koronavirová omezení opozdila předání
trenažéru ručního řízení vozidel, který byl léčebně darován na konci května spolkem Cesta za snem a byl financován jejich úspěšnou
Vánoční sbírkou 2019. Tento skvělý trenažér
umožní našim pacientům nácvik řízení bez
pedálů a pouze rukama. K dispozici je program skutečně simulující autoškolu, ale také
zábavný program závodění na okruhu.
Vážíme si, že jsou stále jednotlivci i organizace, které chtějí v tomto období přinést povzbuzení a radost ostatním, nebo jim
vyjádřit uznání a poděkování. Dostali jsme
tak v rámci projektu „Radosti není nikdy
dost“ na pavilon C pro pacienty i sestřičky
krásná přáníčka. Tuto aktivitu organizovalo
Dobrovolnické centrum Vysočina v Hlinsku
a přání malovali žáci několika základních
škol z Hlinska.
Na konci května se HL přihlásilo k projektu
„Teta děkuje zdravotním sestrám v celé ČR“,

díky kterému mohlo být sestrám předáno 140
dárkových poukázek v hodnotě 300 Kč na

vlasovou kosmetiku.
V neposlední řadě chce vedení HL poděkovat řediteli a všem pedagogům Speciální
základní školy, mateřské školy a Praktické školy Skuteč. V období od 7. dubna do
25. května na základě opatření hejtmana Pk
zajišťovali péči o děti zaměstnanců HL ve
věku od 3 do 10 let. Tato dětská skupinka využívala prostory školy při Hamzově léčebně
a průběžně zde docházelo až 14 dětí.  
Poděkování si samozřejmě zaslouží všichni zaměstnanci léčebny, kteří koronavirové
období zvládli pracovně i osobně.
Bc. Veronika Šťovíčková
asistentka ředitele, marketing a PR

Nabízíme volné pracovní místo na pozici
MZDOVÁ ÚČETNÍ
Náplň práce:

 Kompletní zpracování mezd, odvodů pojistného a daní v souladu s platnými zákony ČR. Práce s docházkovým
systémem, kontrola výkazů práce. Komunikace s institucemi veřejné správy. Zpracování ročního zúčtování
daní. Znalost mzdové legislativy. Vyúčtování cestovních náhrad. Zpracování podkladů při odškodnění
pracovních úrazů.

Nabízíme:






Hrubý plat po zapracování od 24 000 Kč dle praxe, pravidelný růst platu.
Nástup 1.10.2020.
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, úvazek 1,0.
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:





SŠ vzdělání ekonomického směru.
Praxe na pozici mzdové účetní min. 2 roky, znalost mzdové legislativy.
Dobrá znalost práce na PC – MS Office, znalost programu Vema výhodou.
Zodpovědnost, pečlivost, týmová spolupráce.

Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz, nejpozději do
31.8.2020, tel. 469 648 103, 104.
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Město Luže Vás srdečně zve na koncert

PRAŽÁKOVA
KVARTETA
Sobota 4. 7. 2020
od 17:00

Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Vstupné 80,Zazní skladby
Josefa HAYDNA
Ludwiga van BEETHOVENA
a Antonína DVOŘÁKA
Koncertem Vás provede rodák z Brda
– Josef Klusoň

Město Luže zve na

Slavnostní položení

Stolpersteinů
(Kamenů zmizelých)

V pondělí 31.

srpna 2020

v 17.00 hodin

se sejdeme na Náměstí plukovníka Josefa
Koukala před domem čp. 164, odtud postupně přejdeme na další adresy.

Stolpersteiny nám navždy připomenou židovské
spoluobčany, které postihla válečná persekuce.

Pouťová zábava
14. srpna 2020 od 20 hod.
Hřiště Luže vstupné: 70 Kč
Pořadatel: město Luže
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LETNÍ KINO HRAD KOŠUMBERK
PÁTEK 24.7.2020
OD 21:30 – VSTUPNÉ 100 | 50 KČ
POŘADATEL: MĚSTO LUŽE

Léto pro Lindu
1. 7.–20. 9. 2020

Věnuj kousek svého léta Lindě.
Léto plné výzev, aktivit a událostí.
Podrobné info na facebooku „Rozběháme Luži“.
Pojďte do toho s námi a podpořte dobrou věc.
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LÉTO PRO LINDU 1.7.-20.9.2020

NAŠI FURIANTI OTEVŘOU
KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2020

Blíží se prázdniny, s nimi léto a spolek
Rozběháme Luži přichází s další akcí.
Tentokrát to bude Léto pro Lindu, dlouhodobější projekt, který odstartuje 1.7.2020
a vyvrcholí 20.9.2020 běžeckým závodem, který bude mít zázemí na hradě
Košumberku. Celé prázdniny budou probíhat výzvy, soutěže a menší akce, jejichž
cílem bude motivovat lidi, prezentovat
Lindin příběh a vybrat nějaké peníze pro
Lindu a její rodiče. Veškeré podrobnosti
najdete na facebooku Rozběháme Luži.
Zřejmě se ptáte, kdo je Linda a jaký je
její příběh?
Linda byla ještě počátkem roku normální třináctiletá dívka, která právě
zahájila studium na šestiletém jazykovém gymnáziu a ve svém volnu hrála
na klávesy a cvičila moderní gymnastiku. Počátkem února během domácí

Ryze česká klasika „Naši furianti“ z pera
Ladislava Stroupežnického otevřou letošní Košumberské léto, které postupně nabídne sedm
divadelních představení komediálního žánru.
„ Naši furianti“ v podání divadelního souboru z Libošovic, obce nalézající se poblíž
hradu Kost, právě nabídne zajímavé inscenování této klasiky. Divák se ocitne na pouti
a stane se součástí dění příběhu. A nebude chybět točené pivo přivezené z pivovarů, nalézajících se v kraji kolem Kosti. Rozhodně stojí za to
přijít, pobavit se a oslavit po pauze vinou pandemie krásu divadla na Košumberku. Jsme proto
rádi, že dramaturgie takto vyšla a festival zahájí
ryze česká komedie.
V programu kulturního léta dále vystoupí, jak
již bylo zveřejněno, postupně soubory z Vamberku, Brna, Popradu, Pardubic, Meziměstí
a Hlinska. Nabídka je vskutku pestrá a rozhodně
by měla diváka pobavit. Přijďte a uvidíte.

přípravy na nedělní oběd přišel z dosud
neobjasněných příčin atak, který jí poškodil míchu a způsobil náhlou paraplegii. Téměř čtyři měsíce bojovala
s vážným postižením na jednotce intenzivní péče a potom v Hamzově léčebně
v Luži na Košumberku. Od počátku její
nemoci se Linda snaží udržovat kontakt
se spolužáky a sama studovat, aby se, byť
na vozíčku, mohla mezi ně v září vrátit
a pokračovat v náročném studiu. K moderní gymnastice se již Linda nevrátí, ale
časem by moc ráda dělala nějaký sport
vhodný pro vozíčkáře.
Takže toto je Linda, naše nová parťačka, které chceme pomoci v návratu do
normálního života. Věříme, že s Vaší pomocí se nám to podaří.
Spolek Rozběháme Luži z.s.

Milan Zlesák, dramaturgie KL

INZERCE

PRODÁM
obytný dům s hostincem ve středu obce Bělá u Luže.
Zastavěná plocha s nádvořím 655m2. Hostinec má
v přízemí výčep (22 míst), salonek (36), kuchyň, sociální
zařízení a sklepní prostory. V patře je kulturní sál (130)
s přilehlým výčepem, šatna a sociální zařízení.  Vytápění
plynové WAW.
Obytná část domu vybudována v roce 2000. V přízemí
se nachází předsíň, místnost 16m2, skládek na potraviny,
WC. V 1.patře je obývací pokoj s kuchyňským koutem,
koupelna s vanou, sprchou a WC. Ve 2.patře, prostorná
chodba, 3 pokoje, WC, lodžie a půdní místnost. Byt má
150m2. Ústřední plynové topení. Nemovitost je napojena

na vodovod, kanalizaci, plyn, 220 / 380V. Na dvoře zastřešená pergola, venkovní gril s udírnou, garáž. Vjezd
do dvora vydlážděn zámkovou dlažbou. Cena k jednání.
Prohlídka možná po domluvě na tel. 731 433 964.

PRODÁM
sbírku pivních sklenic, pulitrů a třetinek domácích i zahraničních pivovarů.  
Prohlídka možná po domluvě na tel. 731 075 636.
Prodej i jednotlivých kusů možný.
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KAM
KULTUROU
DEN ZA
S OSOBNOSTÍ
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UKÁZKA DRAVCŮ
19. 7. 2020

OLBS - Biologická ochrana letišť, budov a sadů pomocí
dravců, plašení a odchyt holubů

Biologická ochrana pomocí dravců a šelem je jedna z nejúčinnějších a nejefektivnějších
metod ochrany různých druhů objektů, proti nežádoucím druhům ptáků a zvěře. Této metody se využívá převážně na letištích, ovocných sadech, parcích, na polích, na vinicích,
v centrech měst, ale i v uzavřených objektech po celém světě.

od 10 do 17 hod.
na nádvoří hradu Košumberku
Vstupné 50 Kč / 25 Kč

Divadelní soubor AMADIS

www.amadis.cz

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Marie Jones

KONCERT SKUPINY
POUTNÍCI
V sobotu 20. června nám přijela zahrát do Luže
skupina Poutníci. V rámci koncertu pokřtili
svoje zbrusu nové CD. I přes nepřízeň počasí
jsme si poslechli pěknou muziku v místní sokolovně. Město Luže moc děkuje spolku fotbalistů za zajištění výborného občerstvení.

Josef Širhal

Ondřej Buchta
Režie: Klára Havránková

Hořkosladká komedie o natáčení amerikého velkofilmu
očima dvou irských buranů

25. 7. 2020
Hrad Košumberk od 20 hod.
Vstupné 100 Kč 50 Kč
Občerstvení zajištěno

KULTURA

NOC KOSTELŮ
V pátek 12. června 2020 měla široká veřejnost opět příležitost nahlédnout do kostelů v Luži a okolí v rámci celorepublikové
akce Noci kostelů. Jenom u nás se otevřel
veřejnosti kostel sv. Bartoloměje, kostel
P. Marie na Chlumku, synagoga, Paletínská kaple a další. Například v Paletínské
kapli jsme si mohli poslechnout Koncert pro radost manželů Slavíčkových
a zhlédnout malou výstavu hornin a nerostů paní Mgr. Marie Doležalové.

„Mini“ výstava hornin

ČERVENEC 2020
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Kaplička Panny Marie Růžencové v Srbcích

TIC
Paletínská kaple

Z HRADU KOŠUMBERK

POZVÁNKA
Na hradě Košumberku od 4. 7. - 30. 8.
bude denně mimo pondělí od 10 - 17 hodin
probíhat prodejní výstava dvou rukodělných
výrobců.   Celé hradní muzeum bude stále
doplňováno svidnickou keramikou z autorské dílny Aleny Effenbergerové. Jedná se
o keramiku točenou z volné ruky, zboží dvojího ohně (dva výpaly 1200°C), střep nasákne, lze ho použít do mikrovlnné trouby, mýt

v myčce. Střep je zdoben prořezáváním nebo
rytím (plastický dekor). Krajkový dekor je
chráněn průmyslovým vzorem v převážně
v barvě bílé, přírodní, ....  Její výrobky pro nás
už nejsou neznámé. Keramička Alena nám je
představila v roce 2016  (červen - srpen). Byly
součástí výstavy obrazů stavitele Josefa Šantrůčka. Pro velký zájem jsme slíbili prodejní výstavu opakovat, takže slíbené plníme.
Novinkou je ale další zkušený vystavovatel na Pardubicku, specialista na vitráže
a tiffani, dekorativní předměty do interiéru,
dveří i okenních výplní, pan Jaroslav Linhart.
A to se opravdu máte na co těšit. Pro prodej připravil nejen malé, ale i velkoformátové „kousky“ pro tzv. pohlazení oka a duše.
Neváhejte, vždyť kdo přijde dříve, má jednoduše větší možnosti .....

NOVINKA PRO LETNÍ
SEZÓNU NA HRADĚ:
Umělecká řemeslnická truhlárna a tesárna
„U Štěpánky“ bude v následujících nedělních dnech vystupovat na hradním nádvoří
od 10 - 17 hodin: 12.7., 26.7., 9.8., 23.8.,  
5. + 6.9. 2020. Děti i rodiče máte jedinečnou

možnost si vyzkoušet dovednost svých rukou, proto si vyznačte v kalendáři tato data
a přijďte. Šenkýřka Vlasta uvaří i něco ze
středověké kuchyně.
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AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Po nedávném náročném období všichni vítáme dobré zprávy, čím více, tím lépe.
Přehled aktuálních pozitiv za naši MAS uvádíme zde:
Sledujte s námi, jak se plní Mapa úspěšně
realizovaných projektů.
Výzva Malý Leader pro rok 2020 bude-sice s menší alokací, než bylo původně plánováno, ale přece. Představenstvo v nejbližších dnech rozhodne o novém klíči pro
podané žádosti.
Konečně je také prostor pro prezenční konání Valné hromady MAS -7.7.2020
od 17 hod. v Luži. Témat k diskusi je řada:
standardizace pro období 2021-2027- tj. nové
území, noví členové, nové projekty MAS,
přehled čerpání v jednotlivých operačních
programech, informace o auditu, o přípravě dalšího období. Obce vědí, že zařazením
svého území do území MAS, které je zdarma, otevírají mnoho dalších příležitostí ne-

jen pro realizaci potřebných aktivit, na které
jejich samotný rozpočet nestačí, ale hlavně
pomohou svým neziskovým organizacím
a podnikatelům. Členové MAS mají možností
spolupráce ještě více, ale především mohou
připravit tolik potřebné integrované projekty
např. na ochranu životního prostředí, rozvoje
zaměstnanosti, cestovního ruchu, komunitního rozvoje apod. Pro podnikatele MAS-také zdarma-zajišťuje stránku REGIONY
SOBĚ, kde postupně vytváříme databázi
regionálních producentů v různých oblastech
podnikání a služeb. V nejbližších týdnech
proběhne celorepubliková kampaň na podporu zaregistrovaných služeb. Aby se však
jednalo o dlouhodobou pomoc, naváže další
projekt MAS, který umožní nejen aktuální
a dostupné informace o lokálních službách
a produktech, ale též o s tím souvisejících
pracovních místech v tomto území.
První ovoce přináší také tvorba stra-

tegických dokumentů a jejich komunitní projednávání. I MAS zahajuje přípravy formou kulatých stolů a již během léta
proběhne projednávání společných priorit.
Díky strategickému plánování je na stole
přesnější představa, co zmůže sama obec,
s čím pomohou svazky a mikroregiony
a s čím místní akční skupina, aby do sebe vše
pěkně zapadlo.
Věříme, že touto spoluprací dokážeme přispět ke skutečnému rozvoji regionu.
Vážíme si naší společné možnosti Chránit
svůj životní prostor.
KANCELÁŘ MAS SKCH

Z DĚNÍ OBCE DOBRKOV
Dne 22. 2. 2020 u nás proběhl dětský karneval.   Účast byla hojná, což nám udělalo velkou radost. Masky byly strašidelné, pohádkové
i dobové.  Na návštěvu za námi dorazili Minnie a Mickey, proběhly soutěže, děti si odnesly odměny  a všichni společně jsme se pořádně vydováděli. Poděkování patří všem, co přispěli na odměny a pomáhali při soutěžích. Už teď se těšíme na příští rok.
Dne 12. 6. 2020 byla noc kostelů, od 16 do 18 hodin se otevřely dveře i kaple sv. Rodiny – Dobrkov. Děkujeme všem, co se přišli podívat. To
největší ,,děkuji“ patří  Petře Vomočilové, Zdeňce Sekerové a Dáše Duškové za organizaci, přípravu a výzdobu; bez nich by akce neproběhla.
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