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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
přeji Vám krásné podzimní dny. Dnes snad již
tolik nepoznamenané strachem z koronaviru,
ale naopak již s rozumným pohledem na
tuto nemoc, která tu s námi prostě je. Panika
nám nikomu v ničem nepomůže. Zkusme se
chovat rozumně a zbytečně se nevystavovat
riziku – nakupujme v místě a u místních
dodavatelů. Velké supermarkety to bez nás
jistě chvíli vydrží a my můžeme podporovat
místní ekonomiku a místní pracující obyvatele.
V této chvíli je to velice důležité. Kolem
Luže je spousta krásných míst vhodných na
procházku nebo proběhnutí, tak je využijte
a choďte hodně na vzduch, hlavně s dětmi.
V případě, že i Vy s touto nemocí musíte bojovat
a nemáte jinou možnost, prosím, nebojte se
a nestyďte se ozvat se nám. Rádi Vám
pomůžeme a zařídíme vše, co bude potřeba.
Pište SMS na 603 507 758.
Během měsíce října proběhla velká spousta
změn v našich běžných životech, spousta
nových nařízení a omezení, a tak samozřejmě
i některé akce města musely být zrušeny.

Kolem roku 1980

Je jisté, že v letošním roce již neproběhne
II. Obecní ples (ve spolupráci s Lozicemi),
vánoční výstava na hradě Košumberk,
ani tradiční Vánoční posezení pro seniory
v sokolovně. Věřím, že tato opatření chápete…
Posezení pro seniory jsme připraveni uskutečnit
v jiném (nevánočním) termínu hned, jak to
epidemiologická situace bezpečně umožní.
Budeme moc doufat, že budeme moci přichystat
alespoň program na adventní čas. V plánu
je tradiční Vánoční jarmark s rozsvícením
vánočního stromu na náměstí na první adventní
neděli a dva benefiční adventní koncerty
– jeden na Chlumku a druhý v Janovičkách.
V říjnu nás mimo jiné, již po čtvrté v tomto
roce, potrápily povodně. Již od úterý
13. 10. 2020 jsme spolu s veliteli jednotek
hasičů v Luži, Radimi, Bělé a Dolů poctivě
sledovali hladinu řeky Krounky, Novohradky
a Anenského potoka. V noci kolem 2. hodiny již
bylo jisté, že nás všechny čeká spousta práce.
V noci jsme svolali členy všech čtyř jednotek
a ti celý den zachraňovali své svěřené obce až
do pozdních večerních hodin. Několik členů
výjezdové jednotky Luže monitorovalo stav řek
po celou noc až do čtvrtka, kdy již měli jistotu,

2020

že nemůže dojít k ohrožení obyvatel ani jejich
majetku. Tato povodeň nevypadala vůbec hezky
a opravdu zbývalo už jen málo a mohlo dojít
k vážnějším problémům. Díky štěstí, skvělé
připravenosti hasičů a mnoha zkušenostem
všech postižených obyvatel se i tyto povodně
obešly bez závažných škod nebo újmách na
zdraví. Děkuji panu Stanislavu Hlaváčkovi za
jeho letité zkušenosti a nadhled, díky kterým
ve správný čas opět zajistil nekomplikovaný
průtok rozvodněné řeky Novohradky Luží!
Děkuji tímto také opět všem zúčastněným za
skvělou spolupráci, kterou nedokáži slovy
vyjádřit. Věřte mi, že pro starost(k)u obce nebo
města jsou tito lidé opravdovými zachránci
a hrdiny a já jsem velmi vděčná za jejich
nasazení a zkušenosti. Děkuji!
Vám všem přeji především zdraví a trpělivost,
ať společně dokážeme tuto pandemii brzy
zvládnout a co nejdříve se můžeme vrátit
k našim běžným životům plných radostí
i starostí. Vám všem z domova připíjím na
zdraví, připijte si tak i Vy.
		

Veronika Pešinová
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PŘÍRODNÍ ZAHRADA
U ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Koncem minulého roku schválilo Zastupitelstvo města Luže přípravu a podání žádosti
o dotaci na Založení přírodní zahrady pro
školní a mimoškolní vzdělávání při ZŠ Luže.
Ve spolupráci s externí firmou Atregia s.r.o.
navrhlo vedení školy takové úpravy zahrady
u druhého stupně, aby se zahrada dala využívat pro venkovní výuku. V únoru se nám podařilo podat žádost do programu Ministerstva
životního prostředí včas, když příjem žádostí
probíhal pouze jediný den a poté byl pro dosažení částky vyčleněných prostředků ukončen.
V březnu byla na projekt přidělena dotace ve
výši 499.800 Kč. Přírodní zahradu v hodnotě
615 tis. Kč bude od března do června 2021 realizovat vítěz výběrového řízení DENIVKOVÁ
ZAHRADA s.r.o. z Mravína. Návrh zahrady
si klade za cíl vytvořit interaktivní prostor pro
poznávání přírody v rámci celoročního plánu
výuky – např. pokusy se sněhem a ledem,
pozorování ptáků a drobné zvěře a v zimě
i jejich stop. Žáci se budou podílet na péči
o záhonky, sklízet plody, zapojovat se do procesu jejich zpracování (sušení plodů, kompostování, vaření…), pozorovat brouky, kteří by
se prostřednictvím čmelína, hmyzího hotelu
a broukoviště mohli vyskytovat ve větší pestrosti a využívat nové možnosti pro pozorová-
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ní jejich životních cyklů. V prostoru zahrady
proběhne kácení a ošetření dřevin, výsadba
ovocných stromů a keřů, okrasných keřů,
vybudování bylinkové zahrádky na vyvýšených záhonech, zeleninové zahrádky a výsadba květnaté louky. Do prostoru bylinkové
zahrady je navrženo umístění solární sušičky
bylin a ovoce a nedaleko též analematických
slunečních hodin, které se používají k měření času podle zdánlivého pohybu Slunce po
obloze. Informace o životě v přírodní zahradě předá žákům pět informačních panelů tematicky zaměřených na význam opylujícího
hmyzu, život a význam včel, užitek ovocných
stromů, bylin a v neposlední řadě výhody
kompostování. Na vybraná místa v zahradě
bude doplněn jednoduchý dřevěný mobiliář
– tři piknikové sety a 5 masivních přenosných laviček k ohništi. Navržené vybavení
školní zahrady umožní rozšíření a zatraktivnění nejen školní výuky, ale i mimoškolních
aktivit, které se zde již odehrávají – školní
družina, včelařský kroužek, přírodovědný
kroužek, zahradnický kroužek, apod. Podrobnosti k projektu jsou zveřejněny na stránkách
www.luze.cz v části Projekty města.
Ing. Hana Broklová

Sobota 7. 11. od 8:00
KOŠUMBERSKÁ ŠTIKA
Voletický rybník
11. 11. - 15. 11.			
SVATOMARTINSKÁ HUSA
Restaurace Na kovárně
Úterý 17. 11. od 13:00		
VÝSADBA STROMŮ
Luže – Sv. Čecha, cesta od Voletického rybníku k ZD, Radim – Na Příčkách,
Srbce – cesta na Štěnec, Voletice – cesta
k lesu k židovskému hřbitovu
Neděle 29. 11. od 15:00			
VÁNOČNÍ JARMARK
Náměstí plk. J. Koukala Luže
Sobota 19. 12. od 15:00
BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
PRO ADÁMKA Kostel Zvěstování Panny
Marie v Janovičkách
Zrušené akce
BESEDA S DŮCHODCI 4. 12. 2020
Z důvodu aktuální epidemiologické situace je Beseda s důchodci zrušena. Beseda
se uskuteční v náhradním termínu v příštím
roce. Děkujeme za pochopení
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ZPRÁVY
Z MATRIKY
V kostele Panny Marie v Janovičkách
uzavřeli manželství
Stanislav Švanda a Klára Javůrková
Na hradě Košumberku uzavřeli
manželství

Luže

Bělá

Petr Dvořák a Veronika Zinkaizlová
Petr Bursa a Jana Mrázová

VZPOMÍNKA
6. 12. 2020 vzpomeneme na 13.výročí
úmrtí mého manžela a našeho tatínka
pana Bohuslava Hrstky. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Radim

Manželka a dcery s rodinami

Doly

OKÉNKO Z ÚŘADU
Tentokrát Vám v okénku z úřadu představíme vedoucího odboru výstavby a zároveň
i investičního technika města Luže. Od začátku října se vedoucím zmíněného odboru
stal Bc. Lukáš Koukal. Dohlíží na plynulý
chod investičních, stavebních a údržbových
prací ve městě.
Pod jeho agendu patří činnost městského architekta, pracovníka rozvoje města, technických služeb města a správce městských budov, a v neposlední řadě i stavebního úřadu.
Náplní práce investičního technika je především administrace investičních akcí města,
která spočívá v projektové přípravě, získání
potřebných stavebních povolení, vyjádření
a stanovisek dotčených orgánů, organizaci
poptávkových řízení na dodavatele, zajištění
smluvního vztahu s vybraným dodavatelem
a kontrole provádění prací podle smlouvy.
V současné době např. probíhá projektová
příprava pro stavbu vodovodu v místních
částech Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky
a příprava studie splaškové kanalizace v této
lokalitě, projektová příprava pro stavbu
chodníku v ulici Husova včetně posunu přilehlé opěrné zdi autoservisu. Dokončována
je projektová příprava chodníku v Radimi

a připravuje se prodloužení chodníku z Radimi až ke kruhovému objezdu. Téměř hotová je projektová dokumentace nádrže na
dešťovou vodu pro sportovní areál. Poměrně složitým úkolem je dořešení stavu ulice
Na Výsluní s odborem dopravy Městského
úřadu Chrudim a Policií ČR v koordinaci
s externím projektantem. Poptávková řízení
investiční technik zpracovává podle směrnice k zakázkám malého rozsahu, schválené
Radou města Luže a platné od roku 2020.
Pro zakázky do 100 tis. Kč zajišťuje minimálně jednu cenovou nabídku, pro zakázky
od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč jsou vyžadovány minimálně tři nabídky a pro zakázky
nad 500 tis. Kč jsou osloveni minimálně
tři dodavatelé podávající nabídku do stanoveného data a nabídky hodnotí komise ve
složení: člen rady města, člen finančního
výboru a člen kontrolního výboru. Nedávno
tak proběhlo poptávkové řízení na dodávku
a montáž oken do kulturního domu v Dolích,
do sportovní haly v Luži, na dodavatele projektových prací pro rekonstrukci učeben na
2. stupni ZŠ Luže, na dodavatele stavebních
oprav rampy u pošty nebo na dodavatele rekonstrukce studny v Brdě. Po dobu realizace projektových nebo stavebních prací komunikuje investiční technik s dodavatelem,

zajišťuje podklady a kontroluje harmonogram a kvalitu prováděných prací. Kromě
investičních akcí zajišťuje také opravy na
majetku města – např. výměny oken, rekonstrukce v bytech a v neposlední řadě opravy
komunikací. Také je k dispozici příspěvkovým organizacím města a poskytuje jim
odbornou pomoc ve věci stavebních úprav
a údržby objektů.

4

INFO Z RADNICE

WWW.LUZE.CZ

LISTOPAD 2020

INFO Z HRADU KOŠUMBERK

OMLUVA
V říjnovém čísle zpravodaje byl uveřejněn článek o M.M.E.T. hraběnce ze Žďáru, který zpracoval pan Mgr. Hynek Fridrich. Tímto se omlouváme za chybějící
jméno autora.
TIC

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Žejdlíkova děkuje SDH Luže za
položení květiny na hrob při oslavách
145. výročí založení sboru.
Děkujeme za vzpomínkový memoriál
tenistů, který byl 19. 9. 2020 na hřišti
v Bělé. Zvláště pak p. Dejdarovi za krásnou vzpomínku, p. Sychrovi za organizaci. Jsme za to celá rodina nesmírně vděčni, že všichni na Jirku vzpomínáte.
Rodina Kremličkova

MALÁ SOUTĚŽ
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
V malé soutěži pro děti i dospělé můžete
hádat „místo“, které se nachází nedaleko
města Luže a váže se k němu i pověst.
Odpověď zasílejte na tic@luze.cz nebo
přijďte osobně na TIC v Luži. První tři
správné odpovědi čeká odměna.
TIC

Na výstavě o hraběnce jsme pro Vás připravili
tři novinky:
1.

Reprodukce obrazu dle originálu ze zámku z Jindřichova Hradce.

2.

Filmový kostým „hraběnky“ z autorského
filmu Tovaryšstvo Ježíšovo, dar od chorvatského režiséra Silvije Petranoviće

3.

Televizní monitor na přehrávku traileru
z tohoto filmu, rozhovor režiséra před
premiérou na hradě 16. 9. 2017, novodobé záběry na hrad a okolí Luže z dronů.
Postupně se budou vkládat další.

hraběnky ze Žďáru k jejímu 330. výročí úmrtí, které dodaly: SOA Zámrsk, SOA Chrudim,
Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno, Mgr.
Michal Štorek, Mgr. Hynek Fridrich, PhDr.
Emil Voráček DrSc, Eduard Kapitola. Budete-li mít zájem, máte možnost výstavu shlédnout
na FACEBOOKU HRAD KOŠUMBERK a na
začátku příští turistické sezóny s novým kastelánem/kou. Všem školám a sousedům tímto děkuji za letitou spolupráci při výstavách, apod.
Bez Vaší pomoci by to nebylo to „ořechové“.
Děkuji. Hana Truncová

Na úvod výstavy 12. 9. 2020 ve Slavatovském
sále rodina Roubínkových předvedla velmi
pěknou autorskou dramatizaci ze života hraběnky v podání Jany Hrubé. Mgr. Michal Štorek v renesančním paláci pokračoval přednáškou s videoprojekcí. Celý večer byl ukončen
filmem Tovaryšstvo Ježíšovo. A to vše za velmi pěkného počasí! Nesmím ale zapomenout
na hraběnčinu cestu po Luži s více zastaveními, kde děti plnily úkoly s cílem na hradním
nádvoří, kde proběhla soutěž o nejchutnější
hraběnčiny řezy.
Ve Slavatovském sále jsou vystavené archiválie – plánky, mapy, dokumenty ze soudnictví,
fotografie, spojené se životem a příbuznými
Marie Maxmiliány Evy Terezie rozené říšské

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného dne 16. září 2020
od 18:00 hodin v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/10
		
Program 10. zasedání Zastupitelstva města Luže
02/10
Ověřovatelé: Ing. arch. Slavomír Peterka, Ing.
Pavel Holomek
03/10
		
Návrhovou komisi: MUDr. Václav Volejník,
CSc., Jiří Kopecký
04/10
Čerpání rozpočtu města za období I. - VIII.

výši 80.000,00 Kč pro rok 2021.
13/10
Příslib finanční podpory v celkové výši
700.000,00 Kč na akci Obnova kostela ve Voleticích pro období od r. 2021 do r. 2027 dle
splátkového kalendáře a dle přílohy.
14/10
Obecně závaznou vyhlášku města Luže o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí, dle přílohy varianta 4.
15/10
Podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce rybníka v místní části Dobrkov z programu
Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích Ministerstva zemědělství.
16/10
Výsledky architektonicko-krajinářské soutěže
na řešení návrší poutního kostela na Chlumku,
dle přiloženého protokolu soutěže.
17/10

/2020, dle přílohy.
05/10
Rozpočtové opatření č. 6/2020, dle přílohy.
06/10
Souhlas zřizovatele pro Základní školu Luže,
okres Chrudim, s použitím neinvestičního příspěvku od zřizovatele na pokrytí nákladů na
obědy pro děti do doby přijetí dotace z projektu
Pardubického kraje v rámci Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci pro školní rok 2020/2021, dle přílohy.
07/10
Souhlas zřizovatele pro Mateřskou školu Luže,
okres Chrudim, s použitím neinvestičního příspěvku od zřizovatele na pokrytí nákladů na
obědy pro děti do doby přijetí dotace z projektu
Pardubického kraje v rámci Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci pro školní rok 2020/2021, dle přílohy.
08/10
Změnu závazných ukazatelů č. 1 rozpočtu Základní školy Luže, okres Chrudim pro rok 2020.
09/10
Změnu závazných ukazatelů č. 1 rozpočtu Mateřské školy Luže, okres Chrudim pro rok 2020,
dle přílohy.
10/10
Pravidla pro poskytování dotací na podporu
spolkového života a volnočasových aktivit,
platná od 1.10.2020, dle přílohy.
11/10
Alokaci do aktuální výzvy grantového programu na podporu spolkového života a volnočasových aktivit ve výši 600 000,- Kč pro rok 2021,
dle přílohy.
12/10
Alokaci do grantového programu pro poskytnutí dotace na domovní čističku odpadních vod ve

Prodej 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 Kč/m2, dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže odložilo:
18/10
Prodej části pozemkové parcely 502/8 označené
jako díl „a“ o celkové výměře 9 m2, orná půda,
v k. ú. Luže, panu B. T., za cenu 50 Kč/m2, dle
přílohy.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
19/10
Uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.
p. č. 12/7 o výměře 56 m2 v k. ú. Srbce současně se smlouvou o zřízení věcného břemene
služebnosti dešťové kanalizace, dle přílohy.
20/10
Zakoupení části st. p. č. st. 50 o výměře 47 m2,
vedené jako zastavěná plocha, v k. ú. Radim, za
30 Kč/m2, dle přílohy.
21/10
Zakoupení části st. p. č. st. 64/2 o výměře 28
m2, vedené jako zastavěná plocha v k. ú. Radim, za 30 Kč/m2, dle přílohy.
22/10
Postup při vymáhání škody ve věci „Lanovka
pod Chlumkem“ soudní cestou.
Zastupitelstvo města Luže prodlužuje:
23/10
Lhůtu pro podávání nabídek ve veřejné zakázce města Luže-Svoz komunálního odpadu a to
o 14 kalendářních dnů.
Zastupitelstvo města Luže si vyhrazuje:
24/10
Pravomoc rozhodnout ve věci pronájmu obecního pozemku za účelem zřízení sjezdu po po-

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, M. Zlesák, J. Kopecký, S. Peterka, M. Sýs, V. Volejník, I. Grimlová,
T. Soukup, P. Holomek, P. Kerhart, A. Košvanec
Omluveni: J. Stoklasa, P. Remeš, M. Hrnčál
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zemcích p. p. č. 1158 a 1157/2 v k. ú. Luže na
místní komunikaci pro nemovitost na p. p. č.
1157/5 manželům J.
Zastupitelstvo města Luže neschvaluje bod usnesení č. 25/10 ve znění:
25/10
Zastupitelstvo města Luže trvá na platném územním rozhodnutí pro sídliště Lipka a zamítá manželům J. žádost o zřízení sjezdu na místní komunikaci přes pozemek města Luže p. p. č. 1158
a zároveň žádá o uvedení obecního pozemku do
původního stavu před započetím stavby, tak jak
předpokládá vydané stavební povolení.

Výpis usnesení
z 39. schůze Rady města Luže konané
dne 30. 09. 2020 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, M. Sýs, J. Kopecký,
M. Zlesák, P. Kerhart, P. Holomek
Omluveni: V. Volejník
Rada města schvaluje:
01/39
Přerušení provozu Mateřské školy Luže,
okres Chrudim, v době vánočních prázdnin
od 23.12.2020 do 3.1.2021, dle přílohy.
02/39
Platové výměry ředitelů ZŠ, MŠ, ZUŠ, dle přílohy.
03/39
Dohodu o ukončení Smlouvy o pachtu pozemku
na části pozemkových parcel v k. ú. Bělá: část
p. p. č. 649/1 vedená jako trvalý travní porost
a část p. p. č. 650/18 vedená jako ovocný sad
k 31.12.2020 s pachtýřem panem J. K., dle přílohy.
04/39
Smlouvu o poskytnutí programové účelové
dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na
rok 2020 – II. kolo, dle přílohy.
05/39
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem
MiP spol. s r.o. na dílo „Zřícenina hradu Košumberk – oprava arkádového ochozu“, dle přílohy.
06/39
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem
Truhlářství ZIMA s.r.o na výrobu a montáž oken
a dveří do objektu Komenského 241, dle přílohy.
07/39
Zápis do kroniky města Luže za rok 2018, dle
přílohy.
08/39
Objednávku dle cenové nabídky, na opravu nakládací/vykládací rampy u budovy pošty v Luži
od pana Pavla Binka, dle přílohy.
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Rada města odkládá:
09/39
Objednávku dle cenové nabídky na výměnu
a montáž otevíracích oken v budově tělocvičny
č.p. 39 v Luži od společnosti Forplast Skuteč
s.r.o., IČ:64826147, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
10/39
Objednávku dle cenové nabídky na rekonstrukci
studní v obci Brdo od společnosti Vodní zdroje
Chrudim, IČ:15053865, dle přílohy.
11/39
Rozhodnutí o výběru zhotovitele ILBprostav
s.r.o., Mikulovice, IČ:28810180 na veřejnou
zakázku „Stavební úpravy části podlaží 1NP
a 2NP-ZŠ Luže“, dle přílohy.
12/39
Smlouvu o dílo se zhotovitelem ILBprostav
s.r.o., Mikulovice, IČ:28810180 na veřejnou

VÝPISY USNESENÍ
zakázku „Stavební úpravy části podlaží 1NP
a 2NP-ZŠ Luže“, dle přílohy.
13/39
Objednávku dle cenové nabídky na koupi zimního sypače pro technické služby města Luže
od společnosti KOBIT s.r.o., IČ: 44792247, dle
přílohy.
Rada města bere na vědomí:
14/39
Oznámení o změně v provedení stavby a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 1037/17 společností GasNet, s.r.o.
Rada města jmenuje:
15/39
Bc. Lukáše Koukala vedoucím odboru výstavby
od 1. 10. 2020.
Rada města schvaluje:
16/39

LISTOPAD 2020
Záměr prodeje stavební parcely č. 30 o vměře 1.293 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
v k. ú. Zdislav, jejíž součástí je objekt č. p. 25.
Rada města odkládá:
17/39
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1146/7
o výměře 1 252 m2, ostatní plocha, v k. ú. Luže.
Rada města doporučuje ZM schválit:
18/39
Zakoupení:
st. p. č. st. 91 o výměře 1048 m2, vedené
jako zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je
objekt č. p. 132; v k. ú. Luže,
p. p. č. 16/1 o výměře 770 m2, vedené
jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže,
p. p. č. 977/19 o výměře 102 m2, vedené
jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže,
p. p. č. 977/20 o výměře 86 m2 vedené
jako ostatní plocha-jiná plocha, v k. ú. Luže.

STŘÍPKY Z LUŽE
Historické střípky z Luže v muzeu
Koutní plachta z Dobrkova
V průběhu celého roku 2020 postupně
představuji čtenářům sbírkové předměty
z bohatých fondů Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto i Luže představovaly až do poloviny 20. století stejný politický okres (dříve hejtmanství) Vysoké Mýto.
Muzeum ve Vysokém Mýtě tedy shromažďovalo předměty i z okolí Luže, nejvíce
zejména v 90. letech 19. století, kdy se aktivně připravovala Národopisná výstava
českoslovanská ( v Praze probíhala v roce
1895), týmy nadšenců, zpravidla z řad učitelů, procházely více či méně pečlivě dané
teritorium a sbíraly trojrozměrné předměty,
prováděly kresebnou a fotografickou dokumentaci, zaznamenávaly způsob mluvy, jídelníček a pověsti místních obyvatel. Touto
cestou vznikl přebohatý národopisný fond
většiny muzeí u nás. Je velmi pravděpodobné, že v rámci popisovaných sběrů byl získán také nyní zmíněný kus - koutní plachta
z Dobrkova. K čemu taková plachta sloužila?
Ještě v 1. polovině 19. století se novorozenec
s matkou po dobu šestinedělí ukládal tzv. „do
kouta“ - do skutečného kouta chalupy. Tam
novorodičce sousedky nosily silnou polévku
a další posilující pokrmy. Prostor od zbytku
místnosti oddělila ke stropu zavěšená koutní
plachta - rozměrný kus bílého plátna s výšivkou a krajkou. Výšivka byla vyhotovena

v drtivé většině červenou přízí. Červená barva chrání dítě i matku. Výjevy výšivek často
představují symboly hojnosti a štěstí – stylizovaný měšec s mincemi, jelena s parohy,
srdíčka a tulipány. Krajka je vsazena do rozstřižené plochy plátna – drobnými otvory
krajkoví může nerušeně matka pozorovat
a kontrolovat chod domácnosti do doby, než
se po šestinedělí zapojí zpět do práce sama.
Plachty se často dědily mezi ženami a také
půjčovaly tam, kde byly zapotřebí. Některé
plachty (stejně jako oděv samotný) si ženy
šily a zdobily samy, méně zručné si mohly
práci zadat vyšívačce nebo švadleně. Dnes
představují velmi cenný informační pramen
k dokumentaci každodennosti našich předků,
ale také precizní doklad rukodělného umu.

ní plachta, vyšívaná červenou přízí, modrým
a zeleným hedvábím. Střední pruh se dvěma
krajkovými vložkami. Zakoupeno za 10 zlatých od pí. Stodolové v Dobrkově u Luže.
Pro úplnost ještě dodávám, že v archivu vysokomýtského muzea se dochovalo několik
popisů podoby lidových krojů v regionu.
Oděv z okolí Štěnce pisatel zaznamenal velmi pravděpodobně v rámci přípravných cest
pro Národopisnou výstavu. Nepodepsal se,
ale porovnáním písma s jinými dokumenty je
autorem textu snad Emanuel Vajrauch, řídící učitel ve Stradouni. V dokumentu čteme:
„ … Pokud se týče vyšívání, vykonávaly
prý tyto práce švadlenky zvláštní, z nichž
známy byly tři jako velmi dovedné – Domanická, Domoradická a Dobrkovská. ...“

Koutní plachta kterou představuji čtenářům se dochovala jako celek o rozměru 180
na 190 cm a je ušitá z bílého lněného plátna, zdobená výšivkou a krajkou soustředěnou do pruhů ve tvaru obráceného písmene
„T“. Výšivka vlněnou přízí červené, modré
a zelené barvy. Zdobení: po celé ploše různobarevné květinové ornamenty s obtáčenými
zvlněnými stonky a sedícími ptáčky. Spodní
okraj tvoří dva pruhy výšivek, které od sebe
odděluje všitá geometrická krajka ohraničená další výšivkou. Podél spodního okraje je
situován široký pruh ručně vázaných třásní.
Jak se Vám líbí?
Původní popis předmětu z doby jeho přijetí do
sbírkového fondu se dochoval v nejstarších
evidenčních seznamech naší instituce: kout-

(Pokračování příště) Připravila Soňa Krátká
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Z MŠ A ZŠ
Mateřská škola Luže
Na začátku září ukáplo novým kamarádům
pár slziček. Ale jen co zjistili, že je to ve
školce prima, a že tu zažíváme
stále nová a nová dobrodružství, v tu ránu slzičky vystřídaly
úsměvy a těšení se na další dny
mezi kamarády. Máme za sebou
první z podzimních měsíců říjen
a my v mateřské škole jsme si
ho naplno užili.
Prostřednictvím her v přírodě,
prožitkovým učením a pohybových činností se děti seznamují
s charakteristickými znaky podzimu. Tudíž se děti ze třídy Sluníčko vydaly na cestu do lesa
pozorovat, jak se mění příroda
na podzim, překonávat přírodní
překážky, naslouchat zpěvu ptáků a šumění
větru.
Děti ze třídy Měsíček byly pro změnu po-

Základní škola Luže
Od poloviny října přešla naše škola na distanční výuku. Žáci zůstali doma a společně
s učiteli zasedli za monitory počítačů. Od
jarních měsíců jsme se v tomto způsobu vyučování posunuli a žáky 2. stupně vyučujeme
distančně přes platformu Google classroom
a také ve větší míře budeme zařazovat online
hodiny, kdy učitelé pracují s žáky v reálném
čase prostřednictvím videohovoru.
Některým zájemcům z řad rodičů, jsme zapůjčili školní tablety, aby se jejich děti mohly
účastnit online výuky. Zájem o tuto techniku
byl velký, a tak jsme museli určit kritéria, na
základě kterých jsme tablety půjčovali (např.
zapojení žáků do distanční výuky v jarních
měsících). Pro žáky (rodiče) celé školy, kteří
nemají připojení k internetu, jsou k dispozici
vždy aktuální zadání úkolů v bočním vchodu
budovy I. stupně školy. Žáci si zde zadání mohou vyzvednout a po jejich vyplnění přinést
zpět a odevzdat splněné úkoly. Také jsme se
snažili distanční výuku pro žáky bez internetu
zkoordinovat s Rodinným centrem DaR, a společnostmi Amalthea z.s. a Charita Nové Hrady.
Dle nové úpravy školského zákona je distanční
výuka povinná, a tak by nikdo z dětí neměl být
nezapojen do její realizace.
Snažili jsme se také udržet v chodu školní jídel-

zorovat podzim z hradu Košumberk. Kastelánka paní Truncová je provedla hradem
a seznámila je s životem hraběnky Marie
Maxmiliány Evy Terezie. Po prohlídce hradu
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šich dřevin na dendrofonu (dub, lípa, bříza,
smrk, buk, ….) nakonec si zahrály pexeso.
Děti z oddělení Hvězdička poznávaly krásy
podzimu v okolí mateřské školy,
seznamovaly se s názvy stromů,
poznávaly jejich plody, pozorovaly barvící se listí.
Děti z Duhové třídy se vydaly
hledat poklad. Starší děti připravily pro své mladší kamarády
cestu, kterou vyznačily fáborky,
šipkami, které vytvořily z kamínků, klacíků nebo šišek. Děti
následně plnily úkoly a na konci
je čekala zasloužená odměna.
Těšíme se na další podzimní
dny a plno dalších zážitků.

se děti vydaly po dřevěné lávce, kde využily
edukativních prvků. Poznávaly lesní zvířata, skládaly obrázky zvířat z jednotlivých
kostek, vyzkoušely si jednotlivé tóny na-

Mateřská škola děkuje za sponzorský dar
rodině Šulcovým.

nu, tak aby si děti či jejich rodiče mohli odebírat jídlo do jednorázových boxů. Jsme rádi, že
je tato služba využívána.

Technohrátky byly zaměřeny na laboratorní techniku velmi vhodně doplněnou experimenty, které si mohli žáci sami dokonce
vyzkoušet. Akce se zúčastnili žáci osmého
a devátého ročníku, kteří byli rozděleni do tří
pracovních skupin a v rámci nich i samostatně laborovali.

V tuto chvíli (polovina října) ještě není jasné,
kdy se k běžné výuce ve škole vrátíme. Věříme,
že to bude co nejdříve. Do té doby se budeme
snažit pracovat distančně tak, aby se uzavření
školy na znalostech a dovednostech dětí projevilo co nejméně. Budeme rádi za zpětnou vazbu od Vás, rodičů našich žáků a děkujeme Vám
za práci a energii, kterou věnujete distančnímu
vzdělávání Vašich dětí.

Kolektiv MŠ

Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy
V měsíci září se v naší škole i v rámci zpřísněných hygienických opatření několik akcí, které
naším žákům zpříjemnilo a zatraktivnilo výuku. Níže si můžete přečíst, co zajímavého se ve
škole dělo:

Chemické technohrátky
V pátek 25. září 2020 se učebna chemie
2. stupně ZŠ v Luži proměnila ve velmi dobře
vybavenou chemickou laboratoř. Do naší školy
totiž zavítali vědečtí pracovníci Fakulty chemicko – technologické, Katedry biologických a
biochemických věd, Univerzity Pardubice, aby
v rámci tzv. „Technohrátek“ zábavnou formou
přiblížili, ne vždy oblíbený předmět, chemii.

Tématem Technohrátek, jak již bylo výše
uvedeno, byly jednoduché, ale především
poučné a hlavně efektní pokusy. Žáci sami,
pod odborným dohledem pracovníků Univerzity, pracovali s profesionálními pipetami,
obdobně, jako dnes můžeme vidět v televizi,
při záběrech z laboratoří, kde se testují vzorky na COVID 19. Dále pak zkoumali kyselé
a zásadité prostředí v souvislosti pH prostředí, zábavnou formou se seznamovali s periodickou tabulkou prvků a sledovali barevné
změny roztoku v souvislosti se změnou oxidačního čísla kovu obsaženého ve zkoumaném roztoku. Bezpochyby největší zájem byl
o velmi efektní pokus, který používají filmaři

8

WWW.LUZE.CZ

při snímcích především hlubokých, velkých
a hlavně velmi „krvácejících“ ran. Skoro každý žák měl najednou svoji vlastní „hlubokou
řeznou ránu, která mu značně krvácela“. Opět
jednoduchý pokus, opět založený na redoxní
reakci.
Závěrem lze s klidným svědomím konstatovat, že se tato akce velmi zdařila, žákům se
líbila, splnila svůj cíl a hlavně velmi vhodně
doplnila učivo, které žáky v rámci chemie
čeká, a to jak redoxní reakce, tak pH prostředí, periodická tabulka prvků apod. Věřím, že
se do budoucna opět s pracovníky Univerzity
na naší škole setkáme.
PaedDr. Miloslav Valenta
vyučující chemie a přírodopisu

Márova pila – výlet 5. B do Střemošic
Na konci minulého školního roku jsme si my
5. B, naplánovali pochoďák do Střemošic.
Moc jsme se těšili a vše dopodrobna naplánovali… Nebyl to vir, ale pořádný liják, kdo
nám naše plány pokazil.
Na začátku nového školního roku jsme neváhali a využili krásného počasí! Pár kapek na
začátku cesty nám připomnělo konec roku, ale
pak se vyčasilo a lehce pod mrakem byl ideální stav na asi 12 km túru. Cesta nám utíkala,
po prázdninách bylo stále o čem hovořit… Tu
a tam malá zastávka – kaštanová, bodláková,
kytičková, kopřivová, kochací… no a samo-

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
se nazývají části jejich těla v myslivecké terminologii. Super moderní traktor nám ukázal,
jak se tahá dříví z lesa. Jiné stroje pak, jak se
dříví štěpkuje a řeže na požadovanou délku
a tvar. Velkou odměnou nám bylo pozvání do
krásné roubenky s mnoha mysliveckými trofejemi a obrázky. Márovi si pro nás připravili
vtipný opakovací testík se sladkou odměnou.

Začátkem října se pro žáky 5. ročníku uskutečnil čtyřhodinový workshop anglického jazyka
vedený 2 lektorkami z jazykové školy Zebra.
Během celého dopoledne se žáci dozvěděli
mnoho zajímavých informací – např. kolika
jazyky se mluví na naší planetě, kde všude se

Akce na I. stupni
Jak na naší škole bývá zvykem, připomínáme si významné události a osobnosti. Mezi
ty lužské nejvýznamnější jistě patřila Marie
Maxmiliána Eva Terezie – hraběnka z Košumberka. Čtvrťáci a páťáci si její život a přínos pro Luži připomněli výstavou na našem
hradě. Co zajímavého se dozvěděli? O tom
vám napsal Fr. Doležal, žák 5.B:
„V pátek 25. září jsme navštívili výstavu na
hradě Košumberk k výročí 330 let od úmrtí
M. M. E. T. říšské hraběnky ze Žďáru.
Paní kastelánka nás přivítala v 8 hodin u hlavní
brány hradu. Nejdříve nás zavedla na lavičky
pod střechu, protože pršelo, a povídala nám
o založení hradu. Přešli jsme do lapidária,
kde jsme si prohlédli sbírku archeologických
nálezů. Potom jsme vystoupali po schodech
do Slavatovského sálu a tam nám paní kastelánka vyprávěla o hraběnce a o obrazech,
které jsou zde umístěny.

Výstava byla zajímavá, hodně jsme se dozvěděli.“
Paní kastelánce Haně Truncové moc děkuje-

Láska k lesu byla vidět na každém kroku.
Pozorovali jsme krmení divokých prasat se
spoustou mladých a dozvěděli se nejen, jak

me, zvláště pak i za čas, který si na nás udělala ve svém volnu!

Moc jim děkujeme za tuto možnost. Zjistili
jsme, že moudré přísloví „bez práce nejsou
koláče“ platí stále. A že dávat ve škole pozor
a učit se má smysl, vždyť pořádný kus našeho
života strávíme v práci, tak ať si můžeme vybrat, co nás bude zajímat a doufejme i bavit!

Na závěr jsme přešli do hlavního sálu a dozvěděli se mnoho zajímavostí z natáčení filmu Tovaryšstvo Ježíšovo.

zřejmě nechyběla ta svačinová na krásném
posezení u Žižkova stolu. Prostě malebnou
krajinou jsme vystoupali, někdo i s vyplazeným jazykem, k Márově pile.
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s angličtinou neztratí a proč je dobré se angličtinu pilně učit. Lektorky během prezentace
spolu s žáky vzpomněli nejzajímavější fakta
(osobnosti, památky, typická jídla,...) Velké
Británie, USA a Austrálie.
Největší nadšení a úspěch sklidilo skype spojení s rodilými mluvčími. Žáci ve skupinkách
měli o nich zjistit co nejvíce informací. Moc
nás potěšil zájem bez ostychu komunikovat
v angličtině.
A jak by se jejich jméno a příjmení řeklo
anglicky? Věřte, že při jejich překladu jsme
zažili spoustu legrace.
Jsme rádi za nadšené hodnocení celého dopoledne od našich žáků. Pro velkou spokojenost
tento workshop zorganizujeme i pro čtvrťáky. Pro nás učitelky AJ bylo velkým potěšením kladné hodnocení práce a znalostí našich
žáků těmito lektorkami. Žáci, jen tak dál!
Za I. stupeň Mgr. Lenka Psotová
třídní učitelka 5.B
Akce ve školní družině
Skákání, běhání a házení – to byla náplň naší
činnosti v tomto týdnu od 7. 9. do 11. 9. 2020.
Vyhlásili jsme Podzimní olympiádu a děti si
zde mohly vyzkoušet své výkony v běhu na
30 m, ve vytrvalostním běhu, v hodu kriketovým míčkem a medicinbalem, ve skoku
z místa a ve skoku s rozběhem. Výkony jsme
si zaznamenávali do tabulek a k nim přibydou další výsledky z olympiády na jaře.
Ve středu dne 23. 9. 2020 jsme si v naší družině udělali Sluníčkový den. Děti do školy

KAM ZA KULTUROU
přišly v barvě sluníčka – žluté oblečení,
pastelky, hračky, zkrátka vše, co doma
v této barvě nalezly. Po obědě nastalo v každém oddělení velké sčítání, které odhalilo
nejúspěšnější oddělení, jehož děti si donesly největší množství žlutých věcí. Potom si
každé z dětí namalovalo sluníčko podle své
představy a následoval program na školní
zahradě. Tady jsme si vyhlásili společně rodinnou soutěž na téma „Sluníčko“ ze školního roku 2019/2020. Svoje sluníčko nám
doneslo celkem 12 dětí a všechny čekala
odměna jak jinak než slunečná. V soutěži
o nejvíce žluté barvy vyhrálo třetí oddělení
ŠD – a to celkem s 540 předměty. Následovala výstava obrázků sluníček a společnými
silami jsme vytvořili vlastní slunko, které se
nám moc povedlo.
Rozloučili jsme se tak s letním sluníčkem
a doufáme, že to podzimní nám umožní ještě spoustu příjemných dnů venku.
Druhý den jsme se šli podívat na sluneční
hodiny na náměstí (ty slaví letos 30 let) a na
hodiny pod hradem Košumberk.
Věra Zavřelová – vedoucí školní družiny
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VÝSADBA STROMŮ
V úterý 17. 11. 2020 od 13:00 proběhne již
druhá společná výsadba stromů. V loňském
roce jsme na cestě k Radimi (Na Příčkách)
vysadili 30 stromů svobody. V letošní sváteční den naší svobody k nim přidáme na stejném
místě dalších asi 45 jeřábů. Dále se bude vysazovat podél místní komunikace vedoucí z ulice
Svatopluka Čecha k zemědělskému družstvu
po pravé straně, podél cesty od Voletického
rybníka k zemědělskému družstvu a 3 lípy
u lužského hřbitova – v těchto lokalitách budou
vysazovat převážně žáci a učitelé naší základní
školy, kteří vysadí dokonce 63 stromů a jsou
připraveni o tyto stromy i do budoucna pečovat. Za to jim patří velké díky!
Dalšími lokalitami k výsadbě jsou – cesta za
Voleticemi (směrem na Domanice) mezi poli
směrem k lesu a cesta vedoucí ze Srbců kolem
hřiště směrem na Štěnec. Na všech těchto místech letos dohromady vysadíme 200 různých
ovocných stromů (jabloní, hrušní, třešní a švestek), jeřábů a 3 lípy.
V současné době je již nahlášeno mnoho dobrovolníků, kteří se této akce chtějí zúčastnit
a podpořit ji, jak finančně, tak i pracovně – tito

dobrovolníci budou mít i „své stromky“ označené svým jménem nebo přezdívkou.
Věříme, že tato akce bez problémů proběhne
i navzdory všem Covid omezením. Určitě se
při výsadbě stromů nebudeme shlukovat, budeme totiž pracovat. Stromky od sebe budou
v dostatečné vzdálenosti. V případě, že se nahlášení dobrovolníci nebudou moci akce zúčastnit, stromy vysadí naše technické služby
v čele s Vandou Křepelkovou.
Pokud byste rádi tuto akci, kterou bychom rádi
opakovali každý rok 17. listopadu, podpořili
finančně, můžete jakoukoliv částku poslat na
účet číslo: 1141632399/0800, variabilní symbol: 3745 do poznámky příjemce uveďte: výsadba stromů + vaše jméno a příjmení.
Moc Vám děkujeme za podporu a spolupráci!
PS: Na další roky máme vymyšleny další lokality v různých místních částech města Luže.
Vaše nápady a podněty k novým výsadbám posílejte na: starostka@luze.cz
Výbor pro životní prostředí města Luže

v areálu bývalého sběrného dvora

11.–12. 12. 2020
7:30–
7:30
–16:30 hod.
(prodej možný i po tomto termínu, ale po telefonické domluvě)
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KOŠUMBERSKÝ DĚTSKÝ DEN
Tento rok proběhl na začátku září v pořadí
již 17. dětský den na hradě Košumberk, který
pořádali dobrovolníci z humanitární organizace ADRA a Církev adventistů sedmého dne
ve spolupráci s Městským úřadem v Luži.
Hradní nádvoří se ponořilo do atmosféry
17. století, jelikož téma letošního dětského
dne bylo – Hravě s Janem Ámosem Komenským. Na začátku přivítal děti sám Komenský spolu se svým ochráncem, Karlem starším ze Žerotína, Albrechtem z Valdštejna,
synem Danielem a ženou Marií Komenskou,

malířem Rembrandtem, švédskou královnou
apod. Nato se děti vydaly na jednotlivá stanoviště, kde skutečně hravě plnily mnoho
zajímavých úkolů od malování, psaní brkem,
čtení z Bible, až po zkoumání starých map.
Vyráběly dokonce pečetě a bloudily labyrintem. Děti takto sbíraly razítka, za která na

konci mohly získat lákavé odměny. Součástí
akce byla i výstava o Janu Ámosu Komenském – Jak chtěl změnit svět. V závěru se
konala tombola o zajímavé ceny a divadelní
představení dětí ze ZUŠ Luže pod vedením
paní učitelky Jany Hrubé.
Výtěžek ze vstupného, tomboly a darů ve
výši 18 351 Kč byl věnován na projekt humanitární organizace ADRA na nemocnici
v keňském Itibu. Děkujeme všem, kteří se
podíleli, ať už účastí či dary. Díky vám mohly nejen děti prožít zábavný a naučný den, ale

LÉTO PRO LINDU
Celý projekt vznikl s cílem podpořit čtrnáctiletou Lindu, která byla ještě před několika měsíci aktivní a zdravá dívka. Jednoho dne bez
zjevné příčiny, bez toho, aniž by utrpěla nějaký úraz, přestala cítit nohy a zůstala na vozíku.
První část projektu probíhala celé prázdniny
a spočívala v plnění výzev a úkolů zveřejňovaných na skupinovém facebooku Rozběháme
Luži. Do výzev se zapojilo mnoho lidí, kteří
projevili velký smysl pro humor, nebo otevřeli
svá nitra v některých vážnějších výzvách. Po
celou dobu účastníci přispívali na transparentní účet. Podporu se nám podařilo získat od několika známých osobností, jako např. profesora Jana Pirka, známého kardiochirurga, jehož
rodina pochází z Luže, dále moderátorky ČT
Lindy Bartošové, zpěvačky Lindy Finkové,
topmodelky Lindy Vojtové a hudebníka Ivana
Mládka. Sami jsme se snažili událost předsta-

vovat na kulturních a sportovních akcích. Tím
se nám podařilo zapojit fotbalové a gymnastické oddíly, rockové skupiny, divadelníky
a další.
Prázdniny plné výzev skončily a vše se začalo
chystat na velké finále na hradě Košumberku,
které bylo naplánováno na 20. 9. 2020. Po téměř třech měsících práce to měla být odměna
pro všechny zúčastněné. Snažili jsme se vytvořit program pro celou rodinu, což se nám
podařilo. Základem byly tři běžecké trasy. Jedna závodní, která na osmi kilometrech nabídla zajímavý a náročný běžecký profil. Druhá
trasa byla nezávodní čtyřka a do třetice dětská
trasa, plná úkolů a zábavy. Po bězích následovala tombola a v ní 100 báječných cen!!!
Během celého dne byly na místě stánky České spořitelny a Červeného kříže, které zábavnou formou nabídly dětem i dospělým mnoho

mohli jsme takto finančně pomoci tam, kde se
lidé tak dobře nemají.
Za organizační tým, Ing. Tomáš Ondráček,
kazatel Církve adventistů sedmého dne
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užitečných informací, takže to nebyla žádná
nuda. Závěrečnou třešničkou na dortu bylo
vystoupení ochotnického spolku MUČIDLA
z Kameniček a jejich Hrátky s Čertem. V tento
den vládla hradu skvělá a pozitivní atmosféra,
vytvořená zhruba 150 ti běžci, jejich příznivci a diváky divadelního představení. Když se
ohlédneme zpět a s odstupem několika týdnů
hodnotíme „Léto pro Lindu“, musíme konstatovat, že to byla mimořádná akce, která dalece přesáhla hranice města Luže. Obrovská
podpora, účast a ochota lidí, firem a různých
spolků dovedla tento projekt k výsledku, který
jsme na začátku neočekávali. Díky všem, kteří
se aktivně zapojili, jsme mohli Lindě a jejím

rodičům poslat částku 374 672 Kč!!! Ano, tato
akce byla o Lindině příběhu, o jejím odhodlání nepodlehnout tíži osudu a její touze poprat
se s ním. Zároveň to byla akce o nás všech.
Jsme neskutečně rádi, že akce tohoto typu
zprávy o rozdělené a znesvářené společnosti
vyvracejí. Na úplný závěr mi dovolte, abych
poděkoval všem dárcům a našim příznivcům.
Vaše pozitivní reakce a povzbuzující slova nás
velmi motivují do další činnosti. Děkujeme.
Za spolek Rozběháme Luži - Pavel Karal

čerstvení a táborák. Nicméně nám parádně
vyšlo počasí, snad kromě místy silnějšího
povětří. Z Vašich ohlasů na facebooku je patrné, že se Vám obě trasy líbily, takže budeme
v příštím roce určitě uvažovat o zopakování
dogtreku. Děkujeme městu Luže za možnost
zázemí pro start dogtreku na hradě Košumberk a paní kastelánce H.Truncové za vstřícnou spolupráci. Díky všem sponzorům bylo
možné všechny závodníky patřičně odměnit.
Těšíme se na příště!

SPINÁLNÍČEK
Děkujeme všem dvojnohým i čtyřnohým
účastníkům našeho benefičního závodu :-)
Díky Vám se podařilo pro Ondru Š. vybrat
přímo na akci 8000,-Kč a na účtě cca krásných 50 tisíc Kč, které bude moct použít pro
pořízení kompenzačních pomůcek. Bohužel
se vzhledem ke covidovým omezením nemohl
osobně akce zúčastnit a dále jsme nemohli
uskutečnit program v plné šíři, zejména ob-

Váš Spinálníček

KAM ZA KULTUROU
Město Luže a Spolek Janovičky Vás srdečně zvou na

Vánoční

Přijďte si poslechnou děti ze

jarmark
neděle

29.11.2020

Benefiční

adventní koncert
v Kostele Zvěstování Panny Marie v Janovičkách

Sobota

19. 12.

2020

Přijďte si poslechnou děti ze
ZUŠ, ochutnat lahodný punč,
zakoupit malé drobnosti a nasát příjemnou
vánoční atmosféru

Celý výtěžek ze vstupného bude zaslán
na transparentní účet na pomoc pro
jedenáctiletého Adámka.

v 15:00
Vstupné je dobrovolné,
doporučený příspěvek
Adámkovi je 100,- / osobu

15 hod.
náměstí Luže
17 hod. rozsvícení
vánočního stromu
vystoupení ZUŠ, stánky

vystoupí Lanškrounský smíšený sbor

Více o příběhu Adámka najdete na www.proadamka.cz
Pořadatel: město Luže

Děkujeme za Vaši pomoc!
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Podpora Českého dne proti rakovině

LISTOPAD 2020
Vývoj dávkovače trval pět měsíců. Během
vývoje bylo splněno všech sedm hlavních parametrů výrobku – 1. předpoklad dlouhé životnosti výrobku a možnost celoročního provozu
v exteriéru díky nerezové a robustní konstrukci,
2. maximalizovat velikost zásobníku a tím minimalizovat spotřebu plastových obalů od náplní dezinfekce a četnost doplňování, 3. zajištění
pohodlného způsobu doplňování, 4. nezávislost
na elektřině, 5. ochrana zámkem proti vniknutí
a odsátí náplně, 6. zajištění stability díky tříbodové podstavě, 7. nastavitelné dávkování. Výsledkem je produkt, který bez přívodu elektřiny
přesně dávkuje i při lehkém sešlápnutí.

Ve středu 30. 9. 2020 se uskutečnil již 24. ročník sbírkové akce Český den proti rakovině.
Navzdory složité společenské situaci se podařilo tuto akci opět podpořit, a to jednorázovou
objednávkou 150 ks žlutých kvítků měsíčku
lékařského přímo pro Hamzovu léčebnu. Jednotlivá kvítka byla poté zakoupena zaměstnanci, kteří tímto přispěli částkou 3.200 Kč
na boj proti rakovině.
Nutno dodat, že se tento ročník podařilo
podpořit ve spolupráci se skauty z Luže a ze
Skutče díky jejich vstřícnému přístupu jak
k předání objednávky, tak k přebrání finanční částky. Celorepublikovou veřejnou sbírku
zorganizovala nezisková organizace Liga proti rakovině Praha z. s. Ostatně jako vždy.

přiměřená rychlost není pouze překročení
povolené rychlosti, nýbrž především nepřizpůsobení rychlosti konkrétní situaci, kterou
zde často představuje pohyb osob s omezenou
hybností. Statistiky k tomu udávají, že nepřiměřená rychlost je
příčinou většiny dopravních nehod, včetně smrtelných.
Rovněž umístění obrázkových
tabulí vnímá veřejnost kladně:
„Super nápad. Super značka,
bohužel se tam jezdí rychle.
Hezké a vkusné. Ten, kdo to
vytvořil, měl k tomu jistě důvod
a je to v pořádku.“ (Facebook
Hamz va léčebna, 7. 10. 2020).
Mgr. Jana Pauerová, asistentka ředitele
Mgr. Jana Pauerová, asistentka ředitele

Konstrukce dávkovače je navržena pro rychlé
a snadné uvedení do provozu a pro dlouhodobé
používání i v maximálně náročných pracovních
podmínkách. Dávkovač je vyráběn ve verzi
k upevnění na zeď nebo stojací na zem. Velkou
výhodou je velmi snadná obsluha, možnost
pevného ukotvení k zemi a uzamčení. Dávkovač NOVID reflektuje požadavky dnešní doby
a přináší stabilní dlouhodobé řešení pro bezdotykovou dezinfekci rukou.
Výrobcem bezdotykových velkokapacitních dávkovačů NOVID
je firma NO INSTANT DESIGN
s.r.o. z Luže, která věnovala tento
dávkovač Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé jako poděkování za umožnění otestování
tohoto výrobku lidmi s tělesným
postižením. Dávkovač bude instalován před vchodem do kavárny NOPEK v areálu HL, která je
jednak frekventovaným místem
poskytující zajištění občerstvení,
jednak oblíbeným místem rozhovorů u dobré
kávy s rodinou i přáteli.

Převzetí věcného daru s názvem NOVID/L
Pohyb osob s omezenou hybností
V areálu Hamzovy léčebny byly umístěny
obrázkové tabule, které upozorňují na pohyb
osob s omezenou hybností. Domníváte-li se,
že jste takové značení zatím nikde neviděli,
máte naprostou pravdu. Jedná se totiž o zcela originální dílo pocházející z tvořivé dílny
oddělení ergoterapie HL. Vždyť kde jinde se
tolik potkává povzbudivá činnost s možností
zapojení se opět do života.
Podnět k tomuto ručně malovanému dílu dala
komise pro nežádoucí události na základě
zjištění nepřiměřené rychlosti jízdy osobních
automobilů, a to i přes vytvořené značení na
silnici a instalaci radarů. Přičemž právě ne-

NOVID je dávkovač, který bez dotyku ruky
aplikuje dezinfekci a tak eliminuje riziko nákazy přenášené dotykem ještě před vstupem
do budovy i po jejím opuštění. U verze L lze
postavit dávkovač i na členitý povrch jako je
tráva, štěrk apod.
Dávkovač je vyroben z potravinářské nerez
oceli a veškeré díly jsou vyráběny výhradně
v České republice. Unikátní způsob dávkování
umožňuje využít v maximální míře celý objem
stojanu jako zásobník pro náplň dávkovače
a díky tomu dávkovač pojme až 4,5 l dezinfekce. Minimální počet dávkování na
jedno naplnění je 4 500 dávek. Dávkuje
tekutiny i gely.

Věcný dar převzal dne 7. 10. 2020 ředitel léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc. spolu s náměstkem pro ošetřovatelství pí. Janou Zavoralovou. Za firmu NO INSTANT DESIGN předal
produkt BcA. Martin Škroch.

BcA. Martin Škroch

INZERCE
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Nabízíme volné pracovní místo na pozici
TECHNIK BOZP, PO
Náplň práce:

Komplexní a samostatné zajištění BOZP a PO v léčebně.
Vedení dokumentace požární ochrany, agendy pracovních úrazů a tvorba interních předpisů.
Zajištění součinnosti při jednání s orgány státního dozoru.
Provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v BOZP a PO, provádění odborné přípravy
preventivních požárních hlídek.
 Odborné konzultace při řešení stavebních úprav, oprav a výstavbě objektů.





Nabízíme:





Plat dle praxe, osobní ohodnocení + odměny.
Termín nástupu ihned nebo dle domluvy.
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Vhodné také jako zkrácený úvazek.
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:

 Odborná způsobilost v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. a v požární ochraně dle zákona č.133/1985 Sb.
 SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru s praxí 3 roky. Znalost legislativy v oblasti BOZP a PO.
 Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost.
Životopis s přehledem dosavadní praxe, fotokopie dokladů o vzdělání a odborné způsobilosti zasílejte do 27.11.2020
na e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz, bližší informace na tel. 469 648 103.

K OMP LE X N Í F IN AN ČN Í S LUŽB Y
NABÍZÍME A NEJČASTĚJI ŘEŠÍME:
Povinné ručení – snížení ceny a předělání povinného ručení k vozidlu
Máme srovnávač, v němž je možné srovnat a následně i sjednat aktuálně téměř všechny pojišťovny včetně všech
největších (více než 90% podílu na trhu). Postačí zavolat SPZ a obratem Vám pošleme e-mailem srovnání nabídek
pojišťoven. Máme od všech pojišťoven automaticky nastaveny max. obchodní slevy.

Stavební spoření

– využijte podzimní akci stavebního spoření pro každého bez poplatku za uzavření smlouvy
(standardní úhrada je 1% z cílové částky). V nabídce máme 4 stavební spořitelny z 5 na trhu.

Změna dodavatele energií (elektřina, plyn) - připravíme nabídku, průměrná úspora u rodinného domu bývá cca
4000 Kč/rok, u bytu 1500 Kč/rok. Stabilní nízká cena a smlouva bez závazku!
Další možnosti: životní, úrazové, majetkové pojištění (domácnosti, stavby), pojištění odpovědnosti, doplňkové
penzijní spoření se státním příspěvkem.
Většina produktů lze sjednat tzv. „na dálku“.
Můžete nás kontaktovat i v případě, že máte zájem stát se naším spolupracovníkem. Více o nás najdete na webu:
www.1vpas.cz

Kontaktujte:

Martin Petras, Sv. Čecha 272, tel: 603 303 595, email: petras@1vpas.cz
Josef Uhlíř, Družstevní 321, tel: 739 029 979, email: uhlir@1vpas.cz
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VÍTĚZNÝ NÁVRH ARCHITEKTONICKO – KRAJINÁŘSKÉ SOUTĚŽE NA ŘEŠENÍ „NÁVRŠÍ POUTNÍHO KOSTELA NA CHLUMKU“
Stěžejní pro návrh byla návštěva samotného místa a nastudování historických podkladů. Už při příjezdu do Luže je jasné, že
poutní návrší není jen lokálním centrem
města, ale že se jedná o důležitý bod v krajině v širším kontextu. Křížení cest právě
v místě návrší je pro nás znakem potvrzujícím význam místa, jak pro široké okolí, tak
pro město samotné.

Zeď je zkratkou pro linearitu a ohraničení
prostoru. Oproti baroknímu pojetí staveb
směřujícímu k monumentalitě cílíme na
tvorbu nových prvků přizpůsobených právě
měřítku člověka. Zeď se v návrhu propisuje
od kresby v dlažbě, přes schod, místo na sezení, místo na opření až po funkci oddělení
prostoru. Zkrátka tak, aby její hlavní uživatel mohl být člověk.

Při zkoumání analýz nás zaujal vlastní příběh vzniku kostela, kdy Marie Maxmiliána
ze Žďáru, pobývající na hradě Košumberk,
vystavěla poutní kostel kvůli uchování
a zpřístupnění obrazu Panny Marie Pasovské, který prý má zázračné schopnosti. Využila terénní konfigurace a umístila tak obraz na oči všem. Téma obrazu lze vnímat ze
dvou pohledů - jednak jako umělecké dílo
v rámu, primárně vnímané zrakem, a současně jako vyjádření dané doby, myšlení
a souvislostí, tedy to, co je v podstatě “za
obrazem.” Tyto dva principy z obrazu přebíráme a uplatňujeme pro tvorbu a obnovu
prostoru. Rámujeme území a definujeme
vstupy. Význam kostela jako schránky pro
Mariánský obraz zůstává nezměněn. Akcentujeme proto důležitá místa - vstupy
a křižovatky cest, které nahlížíme pomocí
obrazů, formovaných pomocí dalších kulis
a prvků do několika plánů a rovin. Jednotícím nástrojem pro tvorbu obrazů je tradiční
prvek - zeď, a to jak ve své historické, původní, rekonstruované podobě, tak v podobě
soudobé moderní.

V návrhu vnímáme jako důležité definování
a orámování vstupní části do celého areálu
poutního návrší, a především samotné křížení všech důležitých cest, které přirozeně
vzniká přímo u kostela. Stávající cesty podporujeme stromořadím a přidáváme druhou
diagonální spojnici mezi historickým náměstím a hradem Košumberkem. Svažité
zelené plochy pod návrším jsou těmito cestami definovány a vytváří jednotlivé, avšak
navzájem se propojující prostory s různými
aktivitami.
Návaznost nových prvků na historický
význam místa je pro nás klíčová, a proto umisťujeme vždy nové prvky v dialogu
s historickým. Upozorňujeme tak na důležitost stávajících významných a mnohdy nedůstojně opomenutých prostorů.
Celou plochu návrší nevnímáme jako
dvě rozdělené části, avšak jako jeden
celý předprostor poutního kostela, který
má svou rušnější a naopak klidnější část.
V městském prostoru definujeme vstup-

ní bránu, vytváříme prostor pro komunitní centrum a dále prostor rámujeme
zeleným parkem a stromořadím na východní straně. V centru plochy vzniká
trávník pro možné kulturní a zábavní akce.
V druhém, klidnějším prostoru tvoříme novou vstupní bránu a klidnější prostor sadu, komunitní zahrady a dětského hřiště přímo navázané na lidový dům
a hospodu. Tyto lokality jsou propojeny
nejdůležitějším místem, a to je samotný střed poutního návrší - místo křížení
všech důležitých cest a zároveň další brána
k lidovému domu a kostelu Panny Marie
Pomocné. Prostor sjednocujeme lipovým
stromořadím, stejnou dlažbou a jasnou čitelností a zjednodušení prostoru. Pro detailnější zpracování jsme si právě vybrali místo
Na křížení cest, které chápeme jako jejich
vyvrcholení.
Použité materiály a výběr zeleně navazuje
na analýzu lokality a historie místa.
Parkování je též formováno zdí a částečně
odcloněno od samotných zelených ploch. Nárazové parkování při kulturních událostech
a poutích je zajištěno v jižní části.
Autorři: IXA, v. o. s. – doc. Ing. arch.
Tomáš Hradečný, Ing. arch. Klára Hradečná, Filip Chládek, Ing. arch. Jakub
Kochman, Ing. arch. Julie Kopecká,
Ing. arch. Benedikt Markel, Bc. Eliška
Martínková, Ing. arch. Martina Požárová

Vstup U Nepomuka
Brána Na křížení cest

VÍTĚZNÝ NÁVRH ARCHITEKTONICKÉ
SOUTĚŽE 2020
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U komunitního domu

Na křížení cest návrší

Pohled na město z nového parku

Nový průchod kolem kostela

Vstup u Božích muk

Nový fragment zdi pod kostelem
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ZPRÁVY Z BĚLÉ
Hasiči opět započali s dezinfekcí veřejných
prostor, kterou provádějí 2x v týdnu.

prohrál nerovný boj se zákeřnou nemocí
a v pouhých 57 letech opustil tento svět. Na
jeho památku se uskutečnila tato akce.

Poslední tenisová smeč za Jirku Kremličku
   V sobotu 19. září za krásného počasí babího
léta se uskutečnila ve sportovním areálu poslední akce tohoto roku a sice tenisová „Poslední smeč za Jiřího Kremličku“.
Jirka byl členem SK Bělá, kde v rámci nohejbalu prošel od okresního přeboru až do ligy.
Byl výborným zadákem a žádný míč pro něj
nebyl ztracený. V rámci tenisu sbíral poháry nejen na domácích turnajích, ale ty vozil
i z okolí nebo Brna. Bohužel v letošním roce

Slavnostní zahájení započal vzpomínkou na
Jirku, Vlasta Dejdar, aby ho pak vystřídal Jan
Sychra st. Na akci byly přítomny i maminka
a manželka Jirky, které od tenistů obdržely
květiny z rukou Jirky Herynka. Následovala
minuta ticha a přípitek šampaňským na Jiřího.
Na akci dorazilo 15 tenistů, kteří byli rozděleni do tří výkonnostních košů kdy si losovali
zemi, kterou budou reprezentovat. Turnaj byl
připraven formou Davis Cupu, a tak ani hráči
nevěděli, co mají od turnaje čekat. Pět týmů

INZERCE
PRONÁJEM
Pronájem bytu 1+1 a 1+kk v Luži pouze nekuřákům!! tel. č. 725 557 200

(Austrálie, Česko, Francie, USA, Španělsko)
se utkalo systémem každý s každým na tři zápasy (1x singl, 2x debl).
Sestavy jednotlivých týmů
AUSTRÁLIE - Černý Martin (Vrbatův Kostelec), Kapitola Michal (Bělá), Sychra Jan (Bělá)
ČESKO - Hoffman Jiří (Bělá), Tvaroha Aleš
(Střemošice), Záruba Jaroslav (Zderaz)
FRANCIE - Študent Petr (Střemošice), Herynek Jiří st. (Luže), Dudek Petr (Hroubovice)
USA - Čukan Dušan ml. (Sovolusky), Čukan
Dušan st. (Pardubice), Horník Lukáš (Luže)
ŠPANĚLSKO - Moučka Jakub (Brno), Kratochvíl Jiří (Skuteč), Novák Luboš (Střemošice)
ČESKO - USA 1:2, AUSTRÁLIE
FRANCIE 2:1, ŠPANĚLSKO 2:1

2:1,

FRANCIE - USA 2:1, AUSTRÁLIE
ŠPANĚLSKO 1:2

2:1,

USA - AUSTRÁLIE 2:1, ŠPANĚLSKO 1:2
AUSTRÁLIE - ŠPANĚLSKO 0:3

Svatomartinská
Husa
&
Svatomartinské víno

11.- 15.11. 2020

Restaurace Na Kovárně, Luže
Nám. Plk. Koukala 22

Konečná tabulka turnaje:
1. ŠPANĚLSKO             32 bodů     58 : 46
2. ČESKO                       27 bodů     50 : 49

Svatomartinské menu
•
•
•

Víno:
0,75l Modrý Portugal
0,75l Zweigeltrebe rosé
0,75l Muškát Moravský
Předkrm:
Husí sádlo s jatýrky, pečivo
Polévka:
Husí vývar s nudlemi

Hlavní chod:
¼ Pečená husa, červené a bílé zelí,
bramborový, houskový a karlovarský knedlík
Desert:
Domácí štrůdl s cukrem a šlehačkou
Rezervace vhodná na tel: 777 544 988

3. FRANCIE                   25 bodů     54 : 54
4. USA                             24 bodů     51 : 48
5. AUSTRÁLIE              12 bodů     45 : 61
Podrobné výsledky ze všech zápasů a fotografie
z turnaje naleznete na fb stránkách Obec Bělá.
Vyhlášení pořadí se zúčastnily i dámy Kremličkovy, které každému hráči předali upomínkovou
cenu v podobě srdce a cenu dle umístění týmu.
Zakončení turnaje provedl dlouholetý Jirkův
spoluhráč - Zdeněk Moučka, který poslední
smečí celý turnaj ukončil. Poté následovalo posezení se vzpomínáním na Jiřího.
Děkuji rodině Kremličkově za výborné pohoštění, které si společně s tenisovým klubem pro
účastníky této akce připravily.
Jsy

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
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