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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
ani nevím jak, ale tento náročný rok se přes
nás přehnal rychle jako velká voda. Myslím,
že za sebou také nechal takovou spoušť. Bude
náročné vše zase porovnat a vyrovnat se s následky koronavirové pandemie. Ani nedokáži
slovy popsat, jak moc náročný tento rok byl
a jak moc doufám, že nás čeká již o trochu
klidnější a vyrovnanější období.
Když se letos řekne velká voda, tak už se mi
ihned zvedá krevní tlak a nastupuje nervozita
– vždyť všechny naše toky – Krounka, Novohradka a Anenský potok nás letos nebývale
potrápily. Těch povodní a strachu z nich bylo
hned několik. Když v červnu přešla „moje
první povodeň“, spadl mi kámen ze srdce
a doufala jsem, že jednou za život to stačí. Nebylo tomu tak, takže když jsem šla již po čtvrté „do holínek“, celkem jsem už dobře věděla,
co dělat, na koho se obrátit, na co si dát pozor
a co zlepšit. Ač to bylo extrémně psychicky
i fyzicky náročné, jsem nesmírně vděčná, že
se nestaly nějaké opravdu vážné problémy
a že nikdo z našich občanů nepřišel o domov
ani o zdraví. Ještě jednou zde děkuji všem
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pomocníkům – hasičům, dobrovolníkům i samotným obyvatelům za skvělou spolupráci.

obdivuhodnou práci, která je především posláním. Děkuji!

A co Covid? Tak to je samozřejmě největší téma letošního roku a doufám, že jenom
toho letošního. Už by to, myslím, stačilo…
I u nás v Luži se toto nečekané onemocnění
celkem rychle a hojně rozšířilo. Já sama jsem
si s celou rodinou covidem prošla a jsem
osudu velice vděčná, že tuto nemoc mladý
a zdravý člověk většinou zvládne opravdu
jako poctivou chřipku, bez větších komplikací a následků. Mnohem více jsem ale vděčná,
že tato nemoc většinou neubližuje dětem, to
by byla situace nepopsatelně horší… A protože se covid dostal i mezi nás - zaměstnance
města i pečovatelské služby – měla jsem tu
čest na chvíli malinko pomoci našim úžasným pečovatelkám. Určitě je všechny dobře
znáte, jsou to paní Pidimová, paní Kolářová,
paní Šimková a paní Schlosserová. Jsou to
dámy s velkým „D“, ale hlavně s velkým srdcem. Po celý rok, navzdory všemu, co se děje
kolem, pomáhají potřebným občanům našeho
města a okolí. A pomáhají profesionálně, lidsky, a hlavně vždy s úsměvem. Chtěla bych
jim touto cestou upřímně poděkovat za jejich

Na tomto místě bych Vás ráda vyzvala ke
spolupráci. V případě, že máte nějaké vážné
problémy, ať už spojené s pandemií nebo ne,
nebojte se na mě obrátit, určitě Vám ráda pomohu. Také buďte vnímaví i ke svému okolí,
může být někdo vedle vás, kdo potřebuje pomocnou ruku. V této době takových lidí může
být mnohem více, a proto je potřeba, abychom
nebyli lhostejní a dokázali si vzájemně pomoci. Jako starostka Vám s jistotou mohu sdělit, že zaměstnanci města Luže jsou chápaví
lidé připraveni pomoci potřebným. Už jsem
si to mnohokrát osobně ověřila. Samozřejmě máme i spoustu kontaktů na prověřenou
odbornou pomoc. V době vánočních svátků
a vstupu do nového roku je toto všechno ještě
o moc důležitější…
Za tento náročný rok jsem se toho opravdu
hodně nového naučila. Hodně jsem toho získala, ale také jsem o hodně iluzí přišla. Na pozici
starostky takto velkého města mě asi nejvíce
trápí politické kličky, které bohužel zasahují
„pokračování na další straně“
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Krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a především zdraví
v novém roce 2021 Vám přeje město Luže.
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především do rozvoje města ve prospěch jeho
občanů. To mě velice mrzí, na druhou stranu to
považuji za výzvu, jak překonávat sama sebe a
jít pořád dopředu s čistým svědomím. Díky své
profesi už dávno vím, že „všechno zlé je k něčemu dobré“, a toho se také snažím držet. A zatím to tak vždycky dopadlo, když se nepodařilo
přijmout jednu dobrou věc, přišla druhá dobrá
věc. A tak to má být.
Do dalších roků máme spoustu plánů, co zlepšit, a to především od Vás, od občanů. Děkuji,
že myslíte na místo, ve kterém žijete a posíláte
nám Vaše podněty. Je to ta nejlepší cesta, jak
se posunovat dopředu a tvořit společně místo,
ve kterém budeme všichni rádi žít. Zároveň se
omlouvám za věci, které se nepovedly nebo
jsme je ještě nezvládli dotáhnout do konce.
Věřte, že je toho opravdu hodně a my pracujeme naplno. V mnohém nás brzdí zdlouhavé
schvalovací procesy, byrokracie, nesmyslné vyhlášky a v neposlední řadě samozřejmě finance.

ZPRÁVY
Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Jaroslavou Voříškovou – 74 let
Vladimírem Kvášem – 65 let
Zdeňkou Remešovou – 86 let
Josefem Remešem – 88 let
Josefem Sochorem – 83 let
Ladislavem Kvapilem – 69 let

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Vzhledem k mimořádným opatřením nám
bylo zrušeno v říjnu konání slavnostního obřadu „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“.
Slavnostní vítání dětí do života se neruší, jen
posouvá na nejbližší možný termín. O dalším
možném termínu budou rodiče dětí osobně informování. Rodiče, jejichž děti mají trvalá bydliště od narození v Luži, kontaktujeme sami.
Jsou tu ale i děti, které jsou sice od narození
lužskými občany, ale narodily se jinde a lužská
matrika tak o nich neví. Jejich rodiče, pokud
o to stojí, se nám pak musí přihlásit a na vítání
se domluvit na tel. čísle matriky 737 409 698.

INFO Z RADNICE
Ze všeho nejvíc si ve své funkci vážím všech
těch nových přátelství a vzájemných propojení lidí, která se díky vzájemné vstřícnosti
a ochotě spolupracovat daří stále tvořit a snad
i upevňovat. Za to Vám velice děkuji. To je pro
mě hnací motor a motivace, jak nepodlehnout
některým tlakům dnešní společnosti.
Vážení obyvatelé Luže, Zdislavi, Košumberku, Radimi, Bělé, Dobrkova, Voletic, Domanic, Srbců, Dolů, Brda, Rabouně a Janoviček
– děkuji za Vaši přízeň a podporu. Přeji Vám
krásné a klidné prožití vánočních svátků ve
společnosti Vašich milovaných blízkých a přátel, přeji Vám dokonalou vánoční atmosféru,
která Vám pomůže nasbírat síly na vstup do
dalšího roku, přeji Vám šťastné a zdravé děti
a vnoučata, přeji Vám všem zdraví a přeji Vám
klidný rok 2021 plný jistoty a osobního štěstí!
				

PROSINEC 2020
KALENDÁŘ AKCÍ
11. – 12. 12. od 7:30 do 16:30
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Areál bývalého sběrného dvora
(za hřbitovem)
Sobota 12. 12. v 18:00
VÝROČNÍ SCHŮZE SDH
Bělá
Středa 16. 12. v 18:00		
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LUŽE
Sokolovna Luže
22. a 23.12. od 8:30
PRODEJ KAPRŮ
Dvůr Jednota
Čtvrtek 24. 12. ve 23:00
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
Kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku

Vaše starostka Veronika Pešinová

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Otevírací doba o Vánocích
Během vánočních svátků bude Městský úřad
v Luži uzavřen ve dnech 23. 12., 28. 12.
a o svátečních dnech.

TIP NA VÁNOČNÍ
DÁREK
Na Turistickém informačním centru v Luži
si můžete koupit kromě turistických vizitek,
známek a pohlednic také zajímavé knihy O historii Luže a okolí, Luže ve fotografiích
a podrobnější historii města Vám představí
publikace Luže v dějinách I. a II. Připravujeme také třetí závěrečný díl. Všechny knihy
si můžete objednat i prostřednictvím e-shopu.
Novinkou je nový nástěnný kalendář „Luže
s nadhledem 2021“ s krásnými fotografiemi
města a okolí. Možná Vám tato nabídka bude
dobrým tipem na vánoční dárek.

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Provozovatel Sběrného dvora Luže
Dne 27. 8. 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení
na provozovatele sběrného dvora v Luži s názvem „Sběrný dvůr Luže – zajištění provozu“.
Jednalo se o nadlimitní výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 7. 200. 000. Kč bez DPH,
doba provozu sběrného dvora byla stanovena
na 4 roky (2021-2024). V zákonné lhůtě se do
výběrového řízení se svou nabídkou přihlásil
jeden zájemce, konkrétně společnost AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., jejíž nabídková
cena činila 7. 165. 652 Kč bez DPH.
Obsah nabídky byl následně zhodnocen komisí
ve složení Bc. Veronika Pešinová, MBA; Ing.
arch. Tomáš Soukup a Vítězslav Hrubý, formální správnost nabídky zhodnotil zástupce
Centra evropského projektování a.s., který měl
na starost administraci celé zakázky. Hodnotící
komise doporučila nabídku společnosti AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. akceptovat
a doporučila ji schválit Radě města Luže. Ta tak
učinila 19. 10. 2020. Po uplynutí 15denní zákonné lhůty byla dne 9. 11. 2020 se společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. uzavřena
Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem – zajištění provozu sběrného dvora, převzetí a odstraňování odpadů. Platnost této smlouvy je od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2024, celková předpokládaná cena činí 7. 165. 652 Kč bez DPH (8. 172.
263 Kč s DPH).
Mgr. Dominik Pidima

INFO Z RADNICE
NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY HRADU
KOŠUMBERKU
Jsme rádi, že se nám ke konci tohoto roku podařilo dokončit nové webové stránky hradu,
které dostaly nový moderní design. Naleznete zde všechny aktuální informace týkající se
hradu, na které jste zvyklí: návštěvní dobu,
informace o svatebních obřadech, vstupném,
historii, akcích, kontaktech. Výhodou webu
je jednoduchá a přehledná struktura stránek.
A nakonec i něco navíc, co původní web neměl, stránky dobře fungují i z mobilních zařízení, které uživatelé navštěvují stále častěji.
Prohlédněte si je na: www.hradkosumberk.cz.
Souběžně samozřejmě funguje nadále i fb
hradu: www.facebook.com/hradkosumberk
TIC

DOTACE

NA CISTERNOVOU AUTOMOBILOVOU STŘÍKAČKU
Cisternová automobilová stříkačka, kterou
od června užívají lužští hasiči, byla původně
financovaná úvěrem ve výši 4,8 mil. Kč a dotacemi od Ministerstva vnitra a Pardubického
kraje v celkové výši 3 mil. Kč. V září letošního
roku jsme se dozvěděli, že za určitých podmí-

V dnešním okénku z radnice Vám představíme tajemnici Městského úřadu Luže Ing. Hanu
Broklovou. Velká část její agendy vyplývá
přímo ze zákona o obcích, podle kterého zabezpečuje plnění úkolů uložených zastupitelstvem města, radou města a starostkou. Zodpovídá tedy za to, že pracovníci úřadu budou
realizovat veškerá přijatá usnesení, konzultuje
s nimi způsob plnění těchto úkolů a pomáhá
s rozhodováním o dalším postupu. Vedle toho
zodpovídá za plynulý chod úřadu při výkonu správních činností pro veřejnost, jako jsou
např. stavební úřad, matrika, správa poplatků
a přestupková agenda. Tajemnice má na starosti veškerou personální problematiku, přijímání
zaměstnanců, jejich náplně práce, platy, vstupní
a průběžné vzdělávání či bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. Spolupracuje s Úřadem práce
při zaměstnávání osob na tzv. veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. Zajišťuje a eviduje obecně závazné vyhlášky města, připravuje
a vydává spisový řád, skartační řád a organizační řád městského úřadu a další vnitřní směrnice
městského úřadu. Druhá velká část její agen-

dy spočívá v tom, že aktivně vyhledává, vede
a spravuje agendu dotačních titulů, kde může
být příjemcem město či jím zřizované či založené organizace, zajišťuje projektový management od podání žádosti o podporu přes realizaci
projektu až po vyúčtování dotace. Připravuje
a podává žádosti o dotace z programů Pardubického kraje, Ministerstva pro místní rozvoj
a Ministerstva kultury, případně i z fondů Evropské unie. V ostatních případech zajišťuje
součinnost externím firmám. Vede agendu dotací z Programu regenerace městských památkových zón, prostřednictvím kterého Ministerstvo kultury přispívá na opravy památkových
objektů v městské památkové zóně.

PEDIKÚRA

PODĚKOVÁNÍ

Město Luže oznamuje, že dárkové poukazy
na pedikúru pro rok 2021 v hodnotě 300 Kč,
500 Kč a 1.000 Kč jsou již v prodeji a to v Pečovatelském domě v Luži.

Děkujeme naší zdravotní sestřičce paní Elišce Hlinecké za její výbornou, oddanou práci
v době koronavirové epidemie. Od března je
doslova v první linii, je první kdo přichází do
kontaktu se všemi pacienty a při tom dokáže
vše zvládat s klidem a přehledem, je schopna
rychle a spolehlivě řešit záležitosti spojené
s požadavky zdravotní péče včetně administrativy.

Děkujeme za přízeň a do nového roku přejeme
všem hlavně zdraví!
Město Luže – pedikérka Lenka Šimková,
tel.č.: 730 871 333

Hana Broklová
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OKÉNKO Z ÚŘADU

Dárkové poukazy, které nebyly vyčerpány z důvodu situace ohledně pandemie COVID-19,
bude možné využít i v roce 2021.

nek můžeme čerpat na cisternu dotaci ze žádosti podané do Integrovaného regionálního
operačního programu v roce 2016. Nějaký čas
se vyjasňovaly podmínky a také, zda by další
dotace na cisternu nevadila dřívějším poskytovatelům. Nakonec vše dopadlo dobře, obratem
jsme změnili a doplnili dříve podanou žádost
o dotaci, doložili výběrové řízení na dodavatele, a protože vše bylo v pořádku, máme nyní
v ruce rozhodnutí, že na cisternu dodatečně dostane město částku ve výši 4,4 mil. Kč.

PROSINEC 2020

Přejeme ji do dalších dnů zdraví a dostatek psychických a fyzických sil.
Za všechny spokojené pacienty
Marie Nosková, Hana Valková.….

MALÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili
malou soutěž pro celou rodinu a třem nejrychlejším, kteří nám poslali správnou odpověď,
rozdali odměny. Gratulujeme! Správná odpověď zněla Žižkův stůl. Dojdete k němu např.
z Bílého Koně po modré turistické značce.
V tomto čísle můžete hádat „místo“, které fotka zachycuje a jméno malé vesničky na kopci.
Odpověď zasílejte na mail: tic@luze.cz nebo
přijďte osobně do Turistického informačního
centra. První tři správné odpovědi odměníme.

TIC
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INFO Z RADNICE

INVESTIČNÍ AKCE

SBĚRNÝ DVŮR
Naposledy v roce 2020 bude otevřeno v sobotu 19. 12. 2020 8:00 – 12:00.
Poprvé v roce 2021 bude otevřeno v sobotu
2. 1. 2021 8:00 – 12:00.
20. 12. 2020 – 1. 1. 2021 UZAVŘEN
Kontakt: Lukáš Poluda
telefon: +420 776 202 564

V měsíci listopadu v obci Doly proběhla výměna oken a vstupních dveří na místním Kulturním domě. Tato rekonstrukce byla provedena
za pomoci financí MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. (Malý Leader).
V tomto měsíci jsme se převážně věnovali
projekční práci. Byla podepsána smlouva se
zhotovitelem na výstavbu zastávkových ploch
v obci Radim.

Od 7. 12. 2020 do 28. 2. 2021 ZAVŘENO!

Mimo to se uskutečnila informační schůzka
s projektantem a s osadním výborem v obci
Bělá za účelem zhotovení nového veřejného
osvětlení.

Telefon: +420 734 318 892
email:    vanda.krepelkova@luze.cz

Dopravní inspektorát Policie ČR v Chrudimi
zamítl naši žádost o snížení rychlosti na 70

SKLÁDKA DOLEČKA

PROSINEC 2020

km/h z Luže směrem k zahrádkářské kolonii
u Voletického rybníku.
Okolo kostela sv. Bartoloměje započaly práce
na předláždění stávajícího povrchu žulovými
kostkami. A nakonec na jaro roku 2021 bylo
vypsáno výběrové řízení na stavbu veřejného
osvětlení vedoucího od tělocvičny k autobusovému nádraží v Luži.

Kulturní dům Doly

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
MĚSTO LUŽE

náměstí Plk. Josefa Koukala 1
538 54 Luže

Tajemnice Městského úřadu Luže oznamuje veřejnou výzvu
na obsazení pracovní pozice

„KASTELÁN/KA HRADU KOŠUMBERK“
Zaměstnavatel:

Město Luže

Druh práce:

průvodcovská činnost, příprava výstav a kulturního programu,
rozvoj stálé expozice hradu, péče o sbírkové předměty, správa
pokladny - prodej vstupenek, upomínkových předmětů, úklid
hradních prostor

Výše úvazku:

plný pracovní úvazek (40 hodin týdně)

Platová třída:

10 (platový tarif bude vybranému uchazeči stanoven
dle započitatelné délky dosavadní praxe a nejvyššího
dosaženého vzdělání)

Místo výkonu práce:

hrad Košumberk

Doba trvání pracovního poměru:
Předpokládaný nástup:

na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení

01.03.2021

MĚSTO LUŽE

náměstí Plk. Josefa Koukala 1
538 54 Luže

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti (dle § 6, odst. 3 a 4 zákona
312/2002 Sb.):
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození a státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana, datum a podpis zájemce, telefonní kontakt a e-mail.
K přihlášce budou přiloženy tyto doklady, jako příloha:
• strukturovaný životopis,
• prohlášení o bezúhonnosti,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence
Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.

Přihlášku doručte se všemi požadovanými přílohami v termínu do 10.12.2020
do 15:00 hod: osobně na podatelnu Městského úřadu Luže nebo písemně na adresu:
Městský úřad Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže.
Obálka bude označena značkou „Neotevírat – veřejná výzva – Kastelán/ka hradu
Košumberk“.
Případné informace k tomuto výběrovému řízení podá tajemnice Městského úřadu Ing. Hana
Broklová na tel. č.: 730 891 140 nebo na e-mailu: hana.broklova@luze.cz.
Město Luže informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách obce:
https://www.luze.cz/mestsky-urad-1/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění.
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání (s maturitou) nejlépe se zaměřením na historii,
• pečlivost, důkladnost, spolehlivost, ochota učit se a vzdělávat se,
• zodpovědný přístup k práci a samostatnost, vlídný přístup k lidem, systémová práce,
práce v kolektivu, kladný vztah k ochraně životního prostředí,
• kultivovaný projev, vystupování, znalost a dodržování etikety,
• pozitivní vztah k historii, schopnost souvislého výkladu a zájem o získávání nových
informací o hradu Košumberk a okolí,
• řidičské oprávnění skupiny B.

Město Luže si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů, případně zrušit
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Luži dne 11.11.2020
Ing. Hana Broklová v.r.
tajemnice Městského úřadu Luže

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení
z 40. schůze Rady města Luže
konané dne 19. 10. 2020
Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, P. Vodvárka, M.
Sýs, J. Kopecký, P. Kerhart
Rada města schlaluje:
01/40
V souladu s platnou legislativou mimořádnou
odměnu řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim za
rok 2020, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle
přílohy.
02/40
V souladu s platnou legislativou mimořádnou
odměnu ředitelce MŠ Luže, okres Chrudim za
rok 2020, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle
přílohy.
03/40
V souladu s platnou legislativou mimořádnou
odměnu ředitelce ZUŠ Luže, okres Chrudim za
rok 2020, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle
přílohy.
04/40
Doplnění položky rozpočtu o výdaj na nákup
vybavení klubovny z prostředků přidělené dotace z rozpočtu města Luže na rok 2020 pro SDH
Bělá, dle přílohy.
05/40
Dodatek č. 2 Pověření Pardubického kraje č.j.
KrÚ 4904/2019 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě sociálních služeb Pardubického kraje a k poskytování
sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu pro Město Luže, náměstí Plk.
Josefa Koukala 1, 538 54 Luže, IČ:00270440,
dle přílohy.
06/40
Rozhodnutí o výběru dodavatele DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Mravín 5, IČ:27516822
na veřejnou zakázku Založení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělávání při ZŠ
Luže, dle přílohy.
07/40
Smlouvu o realizaci zakázky Založení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělávání při ZŠ Luže s dodavatelem DENIVKOVÁ
ZAHRADA s.r.o., Mravín, IČ: 27516822, dle
přílohy.
Rada města jmenuje:
08/40
Členy hodnotící komise veřejné zakázky: „Rekonstrukce kotelny ZŠ Luže – výměna zdroje“,
dle přílohy.
Rada města schvaluje:
09/40
Výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky „Rekonstrukce kotelny ZŠ Luže –
výměna zdroje“, dle přílohy.

10/40
Záměr o propachtování části pozemkových parcel: p. p. č. 649/1 v k. ú. Bělá a části
p. p. č. 650/18 k. ú. Bělá, dle přílohy.
11/40
Záměr o propachtování části pozemkových parcel: p. p. č. 298/1, p. p. č. 299/1, p. p. č. 1045/6,
p. p. č. 306/1 v k. ú. Luže, dle přílohy.
12/40
Dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu pozemku mezi
městem Luže a paní Ing. Janou Svobodovou,
dle přílohy.
13/40
Kupní smlouvu na koupi zimního sypače pro
technické služby města Luže od společnosti
KOBIT s.r.o., IČ: 44792247, dle přílohy.
14/40
Objednávku dle cenové nabídky na výměnu
a montáž otevíracích oken v budově tělocvičny
č.p. 39 v Luži od společnosti HP Okna s.r.o.,
IČ:24176001, dle přílohy.
15/40
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost cesty s manželi Jirsákovými,
dle přílohy.
16/40
Záměr prodeje části pozemkové parcely:
p. č. 1146/7 o výměře cca 258 m2, ostatní plocha, v k. ú. Luže.
p. č. 1014/5 o výměře cca 68 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, v k. ú. Luže
p. č. 365/15 o výměře cca 47 m2, zahrada, v k. ú. Luže
p. č. 365/3 o výměře cca 5,5 m2, zahrada, v k. ú. Luže
p. č. 365/2 o výměře cca 7 m2, zahrada,
v k. ú. Luže
17/40
Záměr směny části pozemkové parcely p. č.
328/8, o výměře cca 42 m2, ostatní plocha,
k. ú. Luže, ve vlastnictví města Luže za stavební parcelu č. st. 914, o výměře 22 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vlast. ČR, právo hosp.
Hamzova léčebna Luže-Košumberk, na níž je
umístěna stavba nemovité kulturní památky ve
vlastnictví města Luže.
18/40
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
v rámci veřejné zakázky: „Sběrný dvůr Luže –
zajištění provozu“, dle přílohy.
19/40
Smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem – zajištění provozu sběrného dvora, převzetí a odstraňování odpadů – s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Rada města bere na vědomí:
20/40
Vyhlášení volných dnů v termínu 21. 12. 2020,
22. 12. 2020 a 12. 02. 2021 pro žáky Základní
školy Luže, okres Chrudim, dle přílohy.
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Rada města neschvaluje:
21/40
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 189/1
o celkové výměře 216 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, v k. ú. Luže.
Rada města doporučuje ZM schválit:
22/40
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
od Státního pozemkového úřadu, dle přílohy.
23/40
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o podmínkách provedení stavby, která bude použita při
výkupu pozemků při realizaci výstavby chodníku v místní části Radim, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM pověřit:
24/40
Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA podepisováním smluv o smlouvách budoucích
kupních a o podmínkách provedení stavby
s jednotlivými vlastníky pozemků při realizaci
výstavby chodníku v místní části Radim dle
schváleného vzoru smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.

Výpis usnesení
z 41. schůze Rady města Luže
konané dne 04. 11. 2020
Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, P. Vodvárka, M.
Sýs, J. Kopecký, P. Kerhart, S. Peterka, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/41
Darovací smlouvu – finanční dar účelově určený od Sboru dobrovolných hasičů Doly na zajištění výsadby stromů v rámci akce „Podzimní
výsadba stromů“ ve výši 2. 000,- Kč pro město
Luže, dle přílohy.
02/41
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem BcA. Alešem Košvancem na restaurování
sochy sv. Floriána, dle přílohy.
03/41
Zápis do kroniky města Luže za rok 2019, dle
přílohy.
04/41
Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu nebytových
prostor v Luži čp. 241, Komenského ulice, pro
Jednotu divadelních ochotníků Jaroslav Luže na
dobu jednoho roku do 31.12.2021, dle přílohy.
05/41
Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Luži čp. 3, náměstí Plk. Josefa Koukala,
pro Romodrom o. p. s., na dobu určitou jednoho
roku do 31. 12. 2021, dle přílohy.
06/41
Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor (garáže) v ulici Jeronýmova
čp. 124, 538 54 Luže panu Františku Kopřivovi,
dle přílohy.
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07/41
Změnu Smlouvy o pachtu pozemku s nájemcem
panem Stanislavem Horníčkem, bytem Srbce
čp. 2, 538 54 Luže, dle přílohy.
08/41
Smlouvu o dílo na stavbu akce: „Radim – výstavba zastávkových ploch v obci“, se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ:
48035599, dle přílohy.
09/41
Objednávku dle cenové nabídky na projektovou
a prováděcí dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce vodní nádrže Brdo“, od firmy ILB prostav s.r.o., IČ: 28810180, dle přílohy.
Rada města revokuje:
10/41
Usnesení č. 11/35 (přijaté na 35. zasedání RM
dne 24. 6. 2020).
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2
k smlouvě o dílo z 21. 02. 2020 s MiP spol. s
r.o. na akci: Oprava arkádového ochozu, dle
přílohy.
11/41
Usnesení č. 05/39 (přijaté na 39. zasedání RM
dne 30. 9. 2020).
Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem MiP spol. s r.o. na dílo

VÝPISY USNESENÍ
„Zřícenina hradu Košumberk – oprava arkádového ochozu“, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
12/41
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem MiP spol. s r.o. na dílo „Zřícenina hradu
Košumberk – oprava arkádového ochozu“, dle
přílohy.
13/41
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene se státním podnikem Povodí Labe,
která bude použita při realizaci stavby chodníku
v místní části Radim, dle přílohy.
14/41
Smlouvu o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě, která bude použita při realizaci stavby „Vodovod v místních částech Brdo, Doly,
Rabouň a Janovičky“, dle přílohy.
Rada města pověřuje:
15/41
Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA podepisováním smluv o budoucích smlouvách
o služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků při realizaci stavby „Vodovod v místních
částech Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky“ dle
schváleného vzoru smlouvy o budoucí smlouvě
o služebnosti inženýrské sítě.

PROSINEC 2020
VZPOMÍNKA
V říjnu uplynulo 27 let, co opustila naše
řady sestra Veronika Jungová. Letos
by oslavila 80. narozeniny. Vzpomínáme na její milou a usměvavou povahu,
pracovitost a ochotu vždy a každému
pomoci.
Děkujeme. Skauti

HISTORICKÉ STŘÍPKY Z LUŽE
Vázička z modrého skla
Po celý rok 2020 měli čtenáři Lužského zpravodaje možnost seznámit se s vybranými
předměty z velmi obsáhlé sbírky Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě. Předměty ve všech
případech dokumentovaly historii půvabného
městečka Luže a jeho okolí. Díky rozsáhlé
sbírkotvorné činnosti v rámci historického
okresu (dříve hejtmanství) Vysoké Mýto, dnes
mnoho cenných předmětů naleznou případní
zájemci právě v této instituci. Série článků
měla za úkol nejen předměty přiblížit do míst
jejich vzniku nebo používání, ale také upozornit na skutečnost, že vysokomýtské muzeum
v roce 2021 oslaví 150 let od svého založení. Dnes tedy laskavému čtenáři předkládám
předmět poslední.
Předmět tvoří součást sbírky skleněného nádobí, čítající celkem více než 700 kusů. Jedná
se o miniaturní vázičku z modrého skla, mírně
kónického tvaru. Čelní stěna vázičky je zdobena oválným obrázkem (malba emailovými
barvami) hlavní budovy, dnes vrátnice. Nad
vchodem do budovy nápis Zemský léčebný
ústav pro děti. Celý okraj obrázku ke zdoben

V MUZEU

zlatou linkou, též horní okraj vázičky. V horní části oválu nápis Luže. Celková výška skutečně miniaturní vázičky je 7 cm. Komplikaci
u předmětů ze skla představuje skutečnost, že
v převážné většině případů nejsou kusy značeny sklářskou hutí nebo továrnou a tudíž nemůžeme přesně určit místo vzniku, totožnou
komplikaci představuje i kresba bez dalšího
značení. Takovéto suvenýry byly produkovány „ve velkém“ bez kladení většího důrazu na
kvalitu, spíše na kvantitu. Do sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě byla vázička
získána v roce 1998 jako dar bývalé ředitelky
instituce a věrné mecenášky Jarmily Rajmové
(prom. hist.). Jak se vám líbí?
Vážení čtenáři Lužského zpravodaje, dovolte
mi, abych se s vámi všemi touto cestou rozloučila a popřála vše dobré do roku 2021.
Doufám, že jsem těmito drobnými medailonky potěšila milovníky Luže a její nádherné
a bohaté historie.
Připravila Soňa Krátká
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

INFO Z RADNICE

VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ POŠTY
Koncem října proběhla na budově pošty výměna bočních vchodových dveří a 11 oken
za nová. V souladu se stanoviskem odboru
památkové péče Městského úřadu v Chrudimi se jednalo o dřevěná kastlová okna provedená jako repliky oken původních a boční
dveře do provozovny České pošty v novém
členění s kazetovými výplněmi. Výrobu
a montáž prováděla firma Truhlářství ZIMA
s.r.o. z Potštejna a celková cena přesáhla 500 tis.
Kč vč. DPH. Podařilo se nám však získat dotaci
ve výši 220 tis. Kč z rezervy Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva
kultury. Objekt pošty totiž není zapsaný jako nemovitá památka a nelze získat dotaci z programu přímo, ale teprve když v programu zbydou
volné prostředky a mohou se o dotaci ucházet

i nepamátkové objekty. Stejným způsobem bychom se o dotaci chtěli ucházet příští rok, aby
došlo k výměně zbývajících oken. Děkujeme
zaměstnancům pošty a nájemníkům za trpělivost s omezeními spojenými s prováděním
prací a doufáme, že nová okna budou dlouho
a dobře sloužit.
Hana Broklová

Nové dveře na budově pošty

Nová okna na budově pošty

Nová dlažba u kostela
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TŘÍKRÁLOVÁ
KOLEDA ZAZNÍ
Pardubická charita Tříkrálovou sbírku připravuje již po dvacáté první, letos za ztížených
podmínek pandemie. Naše zdravotní sestry,
pečovatelky a sociální pracovnice každý den
vyrážejí do „terénu“ a pokračují v pomoci potřebným. Doufáme, že nám zachováte přízeň
i v této náročné době. Také díky Vašim darům
do tříkrálových pokladniček se nám v minulosti dařilo rozšiřovat služby a poskytovat je
na profesionální úrovni.

Dnes více než jindy potřebujeme Vaši pomoc
a doufáme, že koledníci budou moci přinést
požehnání do každé domácnosti. Vzhledem
k situaci jsme připraveni i na alternativu, že
koleda zazní na dálku, online. Podporu naší
charitní práci můžete vyjádřit také darem na
sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem 77705020. Letos podpoříte paliativní ambulanci a mobilní
hospic, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, pomoc pěstounům a další. Více informací na www.pardubice.charita.cz. Dle vývoje situace budeme opět rádi za malé i velké
koledníky, prosím, ozvete se mi na telefon či
mail. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
Vánoční prodej kaprů se uskuteční tradičně jako
vždy ve dvoře JEDNOTA Luže ve dnech 22 a 23.12.20 od 8:30h
Včasnou objednávkou v trafice nákupního střediska
si zajistíte kapříka

Marie Hubálková
ředitelka Oblastní charity Pardubice
hubalkova@charitapardubice.cz
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PODZIM
V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Letošní podzim byl velmi bohatý na deštivé
počasí, přesto jsme si našli chvíle na radostné podzimní hry. Poklady, které nám příroda nadělila, jsme použili na různá tvoření.
Venku jsme si zadováděli s listy. Nakoukněte k nám aspoň pomocí fotografií.
Sejdeme se pod stromem

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

PROSINEC 2020

RADIM
Zastávkové plochy v Radimi

1. 4. 2021 dojde k předání staveniště a zastávkové plochy v Radimi se budou stavět společně
s novou silnicí. Nové čekárny (přístřešky) se
zatím vybírají ve spolupráci s osadním výborem a městským architektem.

ZE SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
PF 2021

SDH Bělá děkuje všem sponzorům,
příznivcům a spoluobčanům za spolupráci a podporu v končícím roce
2020. Přejeme Vám všem šťastné
a veselé Vánoce plné klidu a pohody. Ať Vám
všem přinese nový rok 2021 pevné zdraví,
spokojenost, lásku a pro nás všechny více klidu, pohody a méně stresů než rok uplynulý.

V nedávné době také bylo objednáno projekční
zpracování revitalizace celého rybníka, který
je neskutečně zanesen bahnem. Zde se i počítá
s vytvořením alespoň částečného přítoku vody
z přepadu místní studny do rybníka. Předpokládáme, že by město Luže na realizaci této akce
opět požádalo o dotaci v příštím roce, tak jako
letos žádá o dotaci na rekonstrukci návesní nádrže na Dobrkově.
Do jara příštího roku také proběhne revitalizace
obecní studny nad rybníkem, která je v současné době jediným veřejným zdrojem pitné vody
v Brdě. Nyní již probíhá projekční příprava
výstavby vodovodu v Dolích, Brdě a Rabouni. Do budoucna bychom také rádi zrestaurovali betonové vany pod studní a vhodnou péčí
o tuto lokalitu docílili návratu chráněných vstavačů nachových, kteří zde dříve rostly.

BRDO
Ve spolupráci s Osadním výborem v místní
části Brdo vybudovali pracovníci technických
služeb města Luže příjemné posezení u místního rybníka. Zpevněná část odpočívadla je
vytvořena ze staré dlažby, která bývala u MŠ,
tak se přijďte podívat, jak se dá stylově využít
i starší použitý materiál. Betonový set s otiskem dřeva zakoupilo město Luže.

Obrázky z kaštanů

SPORTOVEC ROKU
Podzimní obraz

Nominace na cenu Sportovec roku můžete posílat již nyní
Ve středu 10. února 2021 od 18 hodin se v Kulturním klubu ve Skutči uskuteční slavnostní
předávání cen ankety Sportovec roku. Vyhlašovatelem ankety je Sportovní unie Chrudimska
ve spolupráci s Městem Skuteč a agenturou
Sport Action s.r.o., přičemž partnery jsou další
města regionu – Chrudim, Hlinsko, Heřmanův
Městec, Slatiňany, Chrast, Luže, Ronov nad
Doubravou, Seč, Třemošnice a Nasavrky.

Na zahradě pod jabloní

Přestože rok 2020 je nejen pro sportovce vzhledem ke známým skutečnostem složitý, může
se „Chrudimský region“ pochlubit výbornými
výkony a výsledky talentovaných sportovců
i sportovních týmů. Letošní sezóna byla pro
mnohé z nich mimořádně úspěšná. Náš region
se však může pochlubit i mladými nadějemi,
jejichž jména zatím nejsou tolik známá, ale
o mnohých z nich zcela jistě v budoucnu ještě

uslyšíme. Ocenění Sportovec roku jsou rovněž
poděkováním výjimečným osobnostem, které
chrudimský region často zviditelňují v České
republice i za jejími hranicemi. Anketa Sportovec roku má také ke zdravému pohybu motivovat nejen děti a mládež, ale i dospělé.
Nejen sportovní organizace, ale i široká veřejnost může posílat návrhy nominací v těchto
kategoriích: dospělí, mládež do 19 let, trenéři,
družstva, handicapovaní sportovci, veteráni,
fair play, síň slávy, dále také v kategorii krajánek a vesnická TJ. Nominace bude zpracovávat Sportovní unie Chrudimska, která je
pak předloží hodnotící komisi. Nominace ve
zmiňovaných kategoriích mohou zájemci do
4. ledna 2021 zasílat jednoduchým způsobem
přes webové stránky https://chrudim.cuspce.cz/
nejuspesnejsi-sportovci/ nebo listovní poštou
na adresu: Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.

PROSBA
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PRO ADÁMKA
Milí čtenáři, ráda bych Vás prostřednictvím
zpravodaje poprosila a vyzvala k předvánočnímu dobrému skutku a k podpoře jedné skvělé rodiny, které osud těžce zamíchal kartami
a připravil z velké části o zdraví jejich prvorozeného milovaného syna Adámka.
Všichni asi ten hrozný příběh znáte... Ano,
je to ten Adámek, který málem vykrvácel
po operaci mandlí... Již od roku 2017 Vyčítalovi bojují každou minutu o život svého
syna. Neznají klid a rodinnou pohodu, protože jejich Adámek rozhodně ani přibližně
nežije normální život. Adámek je dnes již
dvanáctiletý kluk ve vigilním kómatu, který vyžaduje permanentní ošetřovatelskou
a zdravotnickou péči... Dalo by se toho napsat mnohem více. Kdo máte zájem, podívejte se na Adámkův web a fb, tam se dočtete i třeba jak vypadá takový běžný den

NABÍDKA
PRONÁJMU BYTU
V Domě s pečovatelskou službou v Luži
Město Luže pronajme byt v Domě s pečovatelskou službou, v ulici Na Výsluní 9,
Luže. K nastěhování, dle dohody.
Byt č.6, v 1.podlaží, o velikosti 1 + kk
(vybavený kuchyňskou linkou) s příslušenstvím (sprchový kout, WC, chodba)
Plocha bytu 24,17 m2.
Nájemné + zálohy na služby cca 2 000,měsíčně
Nájemní smlouva na dobu určitou.
Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do 8.12.2020.
2. Byt může být přidělen starší osobě, jejíž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby,
u níž lze důvodně předpokládat, že budou
potřebovat pečovatelskou službu po postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování
zdravotního stavu apod.
Prohlídka bytu je možná po telefonické
domluvě na tel: 777 320 611.
Žádosti o pronájem se budou přijímat do
8. 12. 2020 na podatelně Městského úřadu
v Luži.

u Vyčítalu a jak moc se liší od našich
běžných dnů...
https://www.proadamka.cz/
https://www.facebook.com/proadamka
Vzhledem k tomu, že kvůli covidu musel být
zrušen Benefiční koncert právě pro Adámka, chtěla bych Vás moc poprosit alespoň o
malou pomoc této rodině. Mohlo to být totiž
i naše dítě a mohl to být náš tragický příběh,
ale máme všichni štěstí a naše děti jsou zdravé, a to si zaslouží hodně velkou vděčnost...
Pro ty, kteří by se rozhodli Adámkovi pomoci
jakoukoliv finanční částkou, mohou tak učinit příspěvkem na Adámkův transparentní
účet 2001343629/2010.
Srdečně Vám velmi děkuji za každou pomoc,
i kdyby to měl být „jen“ projev podpory ro-

dině nebo maličkost pro Adámka nebo jeho
mladšího statečného brášku.
Osobně jsem poznala tatínka Adámka - Honzu, a věřte, že tenhle táta se svojí ženou jsou
hrdinové dnešního světa a zaslouží si nesmírný obdiv a pomoc!
Moc děkuji.
Vaše starostka Veronika Pešinová
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VÝSTAVA 400 LET BITVA NA BÍLÉ HOŘE
Národní muzeum Praha
trvá až do 30. 6. 2021
Nyní můžete shlédnout z domova online:
exhibition.indihu.cz/view/1620-cesta-na-horu/
start
včetně zmínky o defenestraci 23. 6. 1618
a o Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka
(†1652 ve Vídni v 80ti letech). Shození z okna
Pražského hradu si nechal cca 1630 namalovat
v katolickém pojetí jako jeho záchranu díky
Panně Marii. Originál obrazu visí na zámku
v Jindřichově Hradci. Následnou konfiskací majetku po Bílé hoře přišel zkrátka i Diviš
Lacembok Slavata z Chlumu a Košumberka.
V hradním muzeu ve Slavatovském sále ho
máme ztvárněného bustou pravou i obrazem
nad ním. Zemřel 1623, těsně před vyhlášením
rozsudku. Zkonfiskované panství zakoupil
jeho strýc císařský místodržící Vilém Slavata,
spolumajitel panství Jindřichova Hradce, Telče, Červené Lhoty a Stráže nad Nežárkou. Po
Bílé hoře z možných císařských konfiskátů zakoupil pouze panství Košumberk s městečkem
Luží, aby ho udržel jako rodové sídlo Slavatů
pro další generaci (do roku 1634) do doby, než
dospěl syn rodičů Diviše Lacemboka Slavaty
a jeho manželky Veroniky ze Žerotína, čili mladého Jindřicha Viléma Slavaty = posledního

mužského potomka †1654 z rodu Slavatů po
košumberské linii a prvního manžela Marie
Maxmiliány Evy Terezie rozené hraběnky ze
Žďáru †1690.
Doporučujeme zhlédnout https://www.ceskatelevize.cz/porady/13518035471-bila-hora-1620-2020/dily/. Celkem 6 dílů.
H. Truncová

MĚŘENÍ A ZJIŠTĚNÍ MÍST ÚNIKU A ZTRÁT TEPLA Z VAŠEHO DOMU

Nejlepší období měření je měsíc listopad – březen, proto je počet zájemců omezen!!

ZE SPOLKOVÉHO
ŽIVOTA
Kynologie
Po úspěšném zvládnutí zkoušek na jaře
jsme se rozhodli pro další uspořádání
na podzim. Opět jsme museli zažádat
o schválení termínu na ČKS (Česká kynologická společnost) v Praze. Tentokrát jsme vybrali 10. 10. a s hrůzou čekali, jestli nás nezastaví opět covid - 19.
Vyšlo to. Zkoušek se zúčastnilo 5 členů
Zko Luže, 1 z Hlinska, 1 z Chrudimi,
1 z Chocně, 1 z Litomyšle a 1 z Mníšku
pod Brdy. Tentokrát jsme byli všichni
úspěšní. Velká gratulace všem.

Pohár

INZERCE
Termokamerou Vám zjistíme místa úniků
tepla z Vašeho domu. Termokamera vidí úniky tepla skrz zdivo, okna a dveře nebo strop.
Měření probíhá i z vnitřku domu. Najdeme
i místa s rizikem vzniku plísní nebo kvalitu
již provedeného zateplení, stav topných těles
a komínů.

PROSINEC 2020

teplení domu, výměny oken apod.
Kontakt na domluvení schůzky
Ing. Miroslav Smekal, Blížňovice 38
Mail: termokamera865@seznam.cz,
www.kontrolatermokamerou.cz
Tel: 603 351 263

Komín na půdě

Můžeme Vám také zajistit kvalifikovaný výpočet ztrát tepla z objektu v kWh
a v Kč nebo úspory a návratnost investic do za-

KOUPÍM
gramofonové desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky a dechovky.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo
e-mail: Fiat1955@seznam.cz

ZKO Luže prosí občany i bývalé členy
kynologického klubu, jestli se někde nenachází skleněný Košumberský pohár,
který se dříve předával při závodech
pořádaných v Luži. Děkujeme za pomoc
a byly bychom rádi, kdyby se pohár
mohl vrátit do klubovny zko. Info přijímáme na tel. 777263694.

MAP
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IMPLEMENTAČNÍ AKTIVIT Y MAP II V ORP CHRUDIM - PODPORA NADÁNÍ DĚTÍ
V rámci MAP II v ORP Chrudim
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008581 (více
zde: map2orpchrudim.cz) funguje od loňského školního roku aktivita Inkluze v praxi Nadané děti.
Školám se nabízí služby tzv. mobilního týmu
pro podporu nadání na základních školách.
Mobilní tým ve složení Mgr. Bc. Josefa Roušara a Mgr. Dany Brdíčkové pomůže zhodnotit, příp. vylepšit nebo nastartovat systém
podpory nadání na škole. Nejedná se pouze
o podporu nadaných nebo mimořádně nadaných dětí, ale o komplexní systém podpory
nadání všech dětí.
Pokud má škola zájem, kontaktuje lektory
a domluví si termín návštěvy ve škole. Zde
proběhne rozhovor s vedením školy (může se
ho zúčastnit kdokoliv z pedagogického týmu
– zástupce ředitele, výchovný poradce, kariérový poradce, koordinátor podpory nadání,

vedoucí školního poradenského pracoviště,
školní psycholog, školní speciální pedagog,
metodik prevence nebo jakýkoliv pedagog,
který by se případně do budoucna věnoval
podpoře nadání na škole).
Vodítkem pro úvodní rozhovor je dotazník,
který je škole předem předložen pro urychlení a zefektivnění celého procesu. Sám dotazník pomáhá zodpovědět otázku: „Co může
škola udělat pro podporu rozvoje nadání
a péči o nadané? Co můžeme v již fungujícím systému zlepšovat?“ Pedagogové si tedy
mohou připravit otázky předem, zamyslet se
nad některými aspekty, které podpoří rozvoj
v dané oblasti a v konkrétním prostředí.

(ZŠ Luže, ZŠ Seč, ZŠ Proseč, ZŠ Třemošnice, ZŠ Rosice, ZŠ Stolany). Jarní uzavření
škol zasáhlo i tuto aktivitu a celý proces byl
téměř zastaven. Se školami bylo domluveno posunutí setkání na dobu, kdy se školy
otevřou. Stejná situace postihla i plánované
kulaté stoly, kde se mělo diskutovat o příkladech dobré praxe a vyhodnocovat zkušenosti
z terénu.
V tuto chvíli mobilní tým nabízí školám setkávání v online prostředí, metodickou podporu
a tipy na příklady dobré praxe a odborné
materiály a odborníky, kteří se dané oblasti
věnují.

V loňském školním roce se po přípravné teoretické fázi rozběhl proces na šesti školách

Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel ZŠ a MŠ
Proseč, email: reditel@zsprosec.cz
tel: 733 127 257

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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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Základní škola Luže
Výuka v distanční podobě probíhala na naší
škole v plné šíři od 14. října. Do té doby jsme
řešili třídu v karanténě a krátkodobou epizodu se střídavou výukou tříd na druhém stupni. Od 18. listopadu se pak do školy vrátili
žáci 1. a 2. tříd.
I když se některá protiepidemiologická opatření vyhlašovala doslova na poslední chvíli
a změny, které se prakticky po fungování
školy vyžadovaly, byly zásadní, dovolím si
říct, že průběh výuky nebyl narušen více, než
bylo nezbytně nutné.
1. třída

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
a to zejména svým každodenním příkladem
a také kontrolou a následným vedením. Jsou
jim tak nejlepšími učiteli pro život. Děkujeme také za komunikaci a zpětnou vazbu
s učiteli či vedením školy, která nám velmi
pomáhá při nastavování fungování distanční
výuky. U žáků ze sociálně slabého prostředí
pak velmi oceňujeme spolupráci s Rodinným
centrem DaR v Luži a dále pak s Amaltheou
a Charitou Nové Hrady. Bez těchto institucí
by výuka u některých žáků nemohla vůbec
probíhat.
V rámci podpory technického vybavení v distanční výuce jsme zapůjčili do rodin zatím
15 školních tabletů, dalších 15 je k dispozici,
1 školní notebook, nabízíme možnost datového připojení zdarma na 3 měsíce a jeden

PROSINEC 2020
za týden. Fotografie z online výuky jsou součástí tohoto článku.
Online hodiny pak doplňuje učivo zadávané
dálkově na I. stupni do složky UČIVO, přístupné na webu školy, na II. stupni pak prostřednictvím platformy Google classroom.
Pro žáky, kteří nemají internet, pak školní
asistentky tyto materiály tisknou a žáci si
je mohou vyzvednout a vyplněné odevzdat
v bočním vchodu do budovy I. stupně školy. Pro zpětnou vazbu od rodičů jsme zrealizovali třídní schůzky online a také „Čaj
o páté“ pro všechny zájemce z řad rodičů
a veřejnosti. Funguje školní jídelna a ve škole
děláme řadu stavebních úprav, abychom vyu
žili „prázdného prostoru“ a dětem zpříjemnili
jejich návrat do školy. Vychovatelky školní
6. třída

Přechod na distanční výuku opět vyžadoval
zejména u menších dětí velkou míru zapojení rodičů, kterým za toto velmi děkujeme,
u starších žáků pak velkou míru samostatnosti, sebekázně a vlastní zodpovědnosti za
proces učení. Ukázalo se, že tyto vlastnosti,
jakkoliv jsou pro život a profesní uplatnění
důležité, nejsou zdaleka všem našim žákům
vlastní. Jedná se také o vlastnosti, které jsou
5. třída

u dětí ponejvíce formovány a rozvíjeny každodenním praktickým vnímáním rodinných
pravidel a viděním praktického fungovaní života rodiny. Škola může vzdělávat, učit a určitě velkou měrou přispívá i k výchově svých
žáků. Zásadní díl odpovědnosti za výchovu
dítěte, a to nejen u výše uvedených vlastností, však leží na rodině. Největšího efektu pak
dosáhneme, pokud jsou hodnoty vyznávané
rodinou a školou v souladu.
Děkujeme všem rodičům, kteří podporují ve
svých dětech mj. výše uvedené vlastnosti,

počítač jsme přes platformu „Daruj notebook“ obdrželi darem a obratem věnovali
žákovi školy. Díky velkému společnému úsilí
všech zapojených stran a učitelů se nám daří
zapojovat, byť s občasnými nedostatky, drtivou většinu žáků školy. Děkujeme všem, kteří nám v tomto pomáhají.
Oproti jarnímu distančnímu období nyní učíme na prvním stupni okolo 8-10 online hodin
týdně a na druhém stupni 12-14 online hodin
Strašidelná zahrádka

družiny pak připravili Halloweenskou Strašidelnou zahrádku před I. stupněm, kterou
mnozí rodiče s dětmi doplnili o své vlastní
výrobky, za což děkujeme.
Přes všechny posuny a úspěchy v distanční
výuce se však již všichni velice těšíme na to,
až se s žáky uvidíme ve škole a budeme moci
fungovat v prezenčním režimu.
O veškerých změnách Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy
www.zsluze.net.
Mílí čtenáři, s blížícími se vánočními svátky Vám všem přejeme zejména zdraví, klid
a hodně energie k zvládání náročných dní
a fungující, pevnou a milující rodinu, které
je pro děti tím nejlepším životním učitelem.
Mgr. Vít Hospodka
ředitel Základní školy Luže

PŘÍBĚH
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ZAJÍMAVOST Z LUŽE
Láska Karla Picka a Evy Koudelové – příběh se smutným koncem?
(78 let od transportů židů z našeho kraje
do vyhlazovacích táborů na pozadí jediného životního příběhu)
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
touto cestou moc prosí všechny čtenáře
Zpravodaje o pomoc při pátrání po jedné
prozatím málo známé osobnosti.
Na samotný začátek našeho příběhu je
nezbytné uvést trochu smutných historických informací, od jejichž realizace nás v
prosinci roku 2020 dělí právě 78 let. Na
počátku zimy roku 1942 obdrželo mnoho
sousedů z našeho městečka předvolání
k nástupu do transportu. 5. a 9. prosince
1942 vyjely z pardubického vlakového
nádraží dva transporty východočeských
židů, cílovou stanicí jim bylo Terezínské
ghetto. Němci zde vybudovali v bývalém
pevnostním areálu sběrnou stanici pro
osoby norimberskými zákony označené
za židy.
V roce 2020 město Luže začalo s umísťováním stolpersteinů a připomínáním zmizelých židovských sousedů před domy na
náměstí, před domem Vielgutových čp. 75
a v Hamzově léčebně u pavilonu E.
Připomněli jsme si dosud členy rozvětveného rodu Červinkova (včetně rodiny
Löwitovy a Dubovy), rodinu Vielgutových a lékařku MUDr. Pesii Elisonovou
– Kopperlovou.
V příštím roce budeme v pokládání
stolpersteinů pokračovat, z německé nadace už jsme dostali potvrzení naší objednávky dalších kamenů. Budou položeny
pro rodiny Aschermannovu, Schwarzovu
a Polákovu.
Rodina Aschermannova a Schwarzova je
úzce provázána s rodinou Červinkových,
které jsme si již v letošním roce připomněli. (Na podrobnější vyprávění o dalších rodinách se můžete těšit na stránkách
zpravodaje v příštím v roce.) Proč se však
na čtenáře obracíme dnes? Potřebujeme
pomoci s pátráním po jedné dívce z Vysokého Mýta, která právě zmiňovaným
rodinám v době války pomáhala.
Jméno rodiny Schwarzovy je v Luži po-

měrně známé. Jeden z jejích členů – Josef Schwarz, který si dal umělecký pseudonym po svém dědečkovi Červinka
– napsal knížku svých vzpomínek Trpělivě obnošené tělo. V této knize popisuje
dětství a mladická léta, strávená v Luži.
Jeho starší bratr Otta se před válkou oženil s dívkou z Vysokého Mýta – Evou
Pickovou. Otta s Evou prošli lágry a jako
zázrakem oba přežili. Mladší Josef uprchl
do Anglie a přežil tak válku v exilu. Jejich
rodiče a sestra Ela takové štěstí neměli –
zahynuli v nacistických lágrech. Když se
po válce Otta vrátil, psal svému bratrovi
do Anglie, aby ho o válečném utrpení celé
rodiny informoval. Tyto dopisy se v rodině zachovaly, a poskytují nám jedinečné
svědectví, autenticky psané pár dní po
konci války. Z nich se právě dozvídáme
o dívce z Vysokého Mýta, Evě Koudelové,
která rodině pomáhala. Její vazba k rodině
byla přes Karla Picka, staršího bratra Evy,
provdané Schwarzové. Eva Koudelová
byla Karlova dívka – jak se tehdy říkalo
„známost“. Informace, které o ní máme,
jsou však velmi kusé: víme, že maturovala
na vysokomýtském gymnáziu v roce 1940
(jejím třídním učitelem byl profesor Karel
Fink). Nevíme, jestli v Mýtě žila i po válce, provdala se, odstěhovala, měla děti?
Její milý Karel se z války nevrátil, z rodiny Pickovy přežila pouze Eva, provdaná
za Ottu Schwarze.
Nechme vyprávět první dopis, ve kterém
Otta svému bratrovi, v té době ještě v londýnském exilu, dává na vědomí, že přežil.
Vypráví o válečných útrapách sebe, své
ženy i jejich rodičů:
„Staří lidé a celkem nepracující, nemocní
atd., kteří nedostávali balíčky, trpěli v Terezíně hladem. O Evu a o mne se starala
Eva Koudelová z Vysokého Mýta (dívka
Kajova) a to takovým nádherným způsobem, že mohu bez nadsázky říci, že jí vděčím a rovněž tak má Eva za svůj život“.
O několik listů dále najdeme další zmínku:
„O týrání, mlácení hnusnými esesáky ani
nemluvím. A opět mne zachraňuje svými
balíčky, jež konečně nám jsou povoleny,
Eva Koudelová. Od ní se též dovídám, že
má Eva žije a že jí posílá též balíčky“.

Na samotném konci dlouhého a smutného
psaní pak poslední zmínka:
„Jsem zde již měsíc, usídlil jsem se
u skvělých Koudelových v Mýtě, dostal
jsem zatím nemovitý majetek nazpět...“
O naší zatím neznámé Evě nacházíme
i další zmínky obdobného obsahu,
a všechny vyjadřují díky za pomoc. Na
webovém portálu Centropa https://www.
centropa.org/
je možné prostudovat
vzpomínky mnoha stovek osob z celého
světa, které spojuje otřesná zkušenost přeživších holocaustu.
Zde nalezneme i obsáhlou vzpomínku
Anny Mrázkové, rozené Polákové, z Luže
(https://www.centropa.org/biography/
anna-mrazkova). Při líčení osudů během
války opět narážíme na jméno Eva Koudelová, jejíž rodina poskytla azyl, nocleh
a občerstvení navrátivším se z koncentračního tábora.
Při vzpomínání na židovské oběti si chceme připomenout i ty statečné sousedy
a přátele, kteří se jim snažili v jejich těžkém údělu pomoci – jak bylo v jejich silách v té nelehké době…
Hledáme proto pamětníky na Evu Koudelovou, možná žijí její děti, které by
mohly doma uchovávat památky na ni.
Mohla si psát deník, mohou existovat její
fotografie, na kterých je i se svým Kájou
Pickem. Určitě měla kamarádky, třeba některá z lužských dívek byla na gymnáziu
v Mýtě její spolužačkou. Třeba bude v rodině této kamarádky nějaká společná fotografie. Budeme velmi vděční za jakékoli
informace, díky nimž se podaří osvětlit
život Evy Koudelové, díky jejíž pomoci
mohlo několik lidí utrpení války přežít.
Věříme, že se podaří informace o osobě
hledané najít - děkujeme!
(S informacemi se prosím obracejte na
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě,
případně na radnici města Luže, které je
předá do povolaných rukou.)
				
Soňa Krátká, Alžběta Langová
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Z HAMZOVY LÉČEBNY
Bezpečnost a ochrana zdravotnických pracovníků v jídelně Hamzovy
léčebny

školním roce navštěvují I. st. ZŠ. Školní činnost byla zahájena dne 5. 11. 2020
a potrvá do odvolání.

Bezpečnost zdravotnických pracovníků
a jejich ochranu proti možnému přenosu
nákazy vyřešila v otázce jedné rizikové situace nyní Hamzova léčebna v Luži. Zdravotnický personál sice nosí trvale roušky
či respirátory, ale přece jen jsou chvíle,
kdy je nutné je odložit. Takovým místem
je jindy příjemná chvíle u oběda. Jenže
v současné době je to nejméně konkrétních
dvacet minut, kdy jíte se spolupracovníky, a to těsně vedle sebe. Potom stačí jeden skrytý zdroj a nemoc se zase rozbíhá
k dalším. V léčebně to rychle a kvalitně vyřešili jejich vlastní pracovníci údržby. Vyrobili pohledné přepážky z plexiskla. Jsou
velice funkční, jak se již všichni na obědě
přesvědčili. Povídat si při jídle teď bohužel
nejde. Všichni ale věří, že to není navždy
a vrátí se nám i milá chvíle pro hovor při
jídle. Mimochodem v léčebně stabilně velmi chutném jídle.

Děti se scházejí každý pracovní den
v 6:30 hod. V průběhu dne se věnují jak
vzdělání, tak volnočasovým aktivitám,
přičemž mezi ty nejoblíbenější patří výtvarné a sportovní. Samozřejmostí je
také pohyb na čerstvém vzduchu. Z hygienických důvodů si nosí žáci své jídlo
i pití, předností toho je, že dle vlastní chuti.
Pedagogičtí pracovníci se s dětmi loučí odpoledne v 15:30 hod.

Školní skupina pro děti zaměstnanců
Hamzovy léčebny
Speciální základní škola, mateřská škola
a praktická škola Skuteč otevřela školní skupinu na pracovišti Hamzovy léčebny v Luži. Skupina je určena pro
děti zaměstnanců, které ve stávajícím

Zapalte svíčku za děti z Košumberku
„Deus nullo magis hominem separativ
a ceteris, quae quidem mortalia essent, animalibus, quam dicendi facultate.“ Marcus
Fabius Quintilianus „Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více,
než schopností mluvit.“ Je to jedna z nejdůležitějších schopností, která nás činí lidmi.
Zároveň je to nástroj, který nám umožňuje
sdílením zkušeností urychlit vývoj lidského myšlení a s tím i vývoj/konec světa, což
v současné rychlé internetové a mobilové
době platí více, než kdy před tím.
Přesto většina z nás právě teď, v dušičkový čas, naopak zpomalí a přemítá v tichosti
a bez řečí o neexistující schopnosti zvané
nesmrtelnost. Je s podivem, až děsivé, že
i přes svou neexistenci nese „něco“ vlastní
název. Tohle něco vyjadřuje obrovské přání
člověka, který zná hodnotu lidského života.
Ještě větší přání člověka, který zná ztrátu
lidského života. A největší přání toho, kdo
zná ztrátu dítěte. Prof. MUDr. František
Hamza „vyrval vražedné tuberkulóze více
než dva tisíce dětí, když v roce 1901 založil, mnoho let vedl a rozšiřoval dětskou
léčebnu v Luži – Košumberku“. (Borská I.,
1993)
Naproti tomu však dnes ze statistik víme,
že si zde nemoc v letech 1901 – 1921 vyžádala 108 dětských obětí. Děti, které neměly nikoho, kdo by je pohřbil, našly místo
posledního odpočinku na hřbitově v Luži.
Hřbitov byl založen Františkem Hamzou
v roce 1903 při vzniku původního Sanatoria doktora Hamzy. Do roku 1960 tu bylo
pohřbeno 168 dětí. Řada hrobů již zarostla
travou a z pohřebiště se stal přírodní pro-

stor pro tradiční uctívání zemřelých. Od
roku 2013 se na tomto místě koná pietní
vzpomínka Zapalte svíčku za děti z Košumberku za účasti ředitele Hamzovy léčebny, který je patronem této trvalé piety.
Jinak tomu nebylo ani letos, kdy v pondělí
2. listopadu, ve svátek zesnulých, opět zapálil první svíčku.
Lužský hřbitov také slouží jako památka na svého zakladatele pro Hamzovu
léčebnu. Jen pár kroků od dětské loučky se totiž nachází hrob rodiny Hamzů.
Prof. MUDr. Hamza zde sice není uložen, byl pochován v urnovém háji v Praze-Motole, za to zde odpočívá jeho syn
Božej, který rovněž zemřel v dětském
věku, nikoliv však na tuberkulózu, nýbrž
na záškrt.
Věnujte spolu s námi tichou vzpomínku.

OSOBNOST
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PLK. JOSEF KOUKAL
Dne 28. 10. 2020 obdržel in memoriam Řád
bílého lva plk. Josef Koukal – elitní stíhač
RAF. Lužský hrdina si toto nejvyšší vyznamenání zaslouží a my všichni jsme moc rádi,
že se to konečně stalo. Je velká škoda, že se
toho nedočkal jeho syn Josef Koukal ml.,
který zasvětil poslední léta svého života připomínce památky svého otce.
Věnujte oběma zaslouženou vzpomínku!

AKTUÁLNĚ Z MAS
SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Konec složitého roku 2020 se blíží, proto krátké shrnutí:
Do dalšího roku vstupujeme s úspěšně schválenou standardizací. Území MAS se rozrostlo o 3
nové obce-Čankovice, Vinary a Ostrov, vážíme
si zájmu o spolupráci.
Co všechno se společně podařilo zrealizovat,
najdete v MAPĚ ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ,
pravidelně o tom informujeme na našem webu
MASSKCH a facebookové stránce MAS, ale
není moc čas se zastavit, jsme v plných přípravách strategie nové, která bude velmi konkrétně navazovat na tu stávající, umožní nová
témata a chytrá řešení pro venkov, a která i
díky „covidovým“ zkušenostem ještě více
směřuje k posilování soběstačnosti, odolnosti
a nezbytné spolupráci blízkého okolí, tedy ko-

munitní soudržnosti, protože ta se osvědčila.
Čekají nás i úplně nové oblasti výzev-např.
v podnikání nově stojí o spolupráci s MAS
operační program technologie a konkurenceschopnost-OP TAK, který připravuje přes
CLLD podporu nových technologických řešení a komunikačních technologií, digitalizaci
a automatizaci v projektech do 2 milionů korun
a s 50 % podporou pro malé a střední podnikatele.
Stále pomáháme školám s projekty „Šablon“
a s podporou odborných učeben, na spolky
nyní myslíme podáním žádosti na Malého
Leadra 2021 na Pardubický kraj, náročné životní situace úspěšně pomáhá zvládat naše
asistentka prevence sociálního začleňování,
podílíme se na strategických dokumentech

obcí, startujeme činnost nově postavených
komunitních center posílením komunitní práce, propagujeme služby místních producentů Regiony sobě , plníme závazky strategie
Chráníme svůj životní prostor a mnoho dalšího. Máme příležitost to vše činit s lidmi, kteří sdílí podobné vize a mají chuť měnit věci
k lepšímu.
Děkujeme všem našim členům a spolupracovníkům za trvalou podporu a spolupráci
a věříme, že naše konání pomáhá zlepšování života všech obyvatel v MAS, protože VENKOV
JE NÁŠ DOMOV.
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2020

Všem občanům Města Luže přejeme požehnané a radostné svátky narození našeho Spasitele!
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ NA WWW.CHLUMEK.NET Ať Vás provází milost Boží a ať Vám Pán žehná v celém roce 2021.
Vaše redakce

Z městského archivu
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