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Vážení občané,
tak máme za sebou další náročný měsíc intenzivně poznamenaný covidem. Tomuto tématu
se ale příliš věnovat už nechci, protože je to
pro všechny vyčerpávající. Různé informace
se na nás valí ze všech stran a člověk stejně
neví, čemu má věřit. Nejlépe je asi přistupovat
k této nákaze se zdravým respektem – nepodléhat panice a strachu, ale ani problém nepopírat, či ho snad zesměšňovat. Na vlastní kůži
se nyní s nemocnými setkávám v nemocnici
a rozhodně to není jednoduché. Je to v podstatě válka, boj s vyšší mocí, ale věřím, že
brzy již dojde k bodu zlomu a stav se na
celé zemi zlepší.
V této souvislosti je dobré vědět, že v Hamzově
léčebně je otevřeno očkovací centrum, do kterého se mohou aktuální cílové skupiny přihlašovat k očkování přes centrální registr očkování
proti covid-19 na https://registrace.mzcr.cz/.
Nyní ale více k práci pro město. Dle platných
opatření stále preferujeme na Městském úřadě

v Luži, stejně jako na jiných institucích, především elektronickou komunikaci, případně smluvení schůzky předem. Úřad naplno
funguje dál.
Aktuálně probíhají stavební práce v tělocvičně na rekonstrukci sportovní podlahy; probíhá obnova zahrady ZŠ Luže; pokračuje tříletý
projekt Obnovy sídelní zeleně v Luži a okolí;
výstavba příjezdové cesty k chatové oblasti
ve Zdislavi (firma M-Silnice); rekonstrukce
chodby a kanceláře v Domě s pečovatelskou
službou; připravují se projektové dokumentace
prodloužení chodníku z Radimi ke kruhovému
objezdu do Luže; vodovodu a kanalizace Doly,
Rabouň, Brdo a Janovičky; venkovní učebny
pro ZŠ Luže.
Dále připravujeme nákup ramene na traktor na
sekání příkopů, obnovu plůtku u křížku v Bělé,
obnovu staré cesty k sadům v Radimi, opravu
– statické zajištění hradební zdi na hradě Košumberk, osvětlení bezbariérové lávky na hrad
Košumberk, odbahnění rybníka v Radimi (dle
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klimatických podmínek), výstavbu místa pro
setkávání pro místní obyvatele ve Voleticích
a v Domanicích, výměnu zbytku oken na budově pošty, pokračování pokládání Stolpersteinů (Kamenů zmizelých) v Luži, nákup
malotraktoru s nástavbami pro technické služby pro zkvalitnění a zrychlení péče a údržby
a veřejná prostranství a spoustu dalšího.
Stejně tak se také připravuje kulturní program
na Košumberské léto, které, doufejme, již proběhne bez významných omezení či zákazů.
Hrad Košumberk se nyní intenzivně připravuje, aby mohl první možný den otevřít své brány pro veřejnost. I v letošním roce se můžete
v letní sezóně těšit na speciality a originální
pivo Řepnická Vlasta 12° ve stánku na nádvoří
hradu Košumberk. Obsluhovat Vás bude opět
usměvavá Vlasta.
Prožijte klidné jaro ve zdraví.
Veronika Pešinová
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Jiřím Dostálem, Luže – 84 let
Marii Čápovou, Bělá – 89 let
Jaroslavou Kopřivovou, Luže – 83 let
Ervinem Suchánkem, Radim – 82 let
Miloslavem Lakomým, Luže – 77 let
Květou Holomkovou, Luže – 75 let
Jaroslavem Beránkem, Luže – 67 let

BROUKOVIŠTĚ
Do měsíce května probíhají úpravy v rámci projektu „Přírodní zahrada ZŠ Luže“ na
bývalých „pozemcích“. Obnovu zahrady
provádí Denivková zahrada s.r.o. z Mravína. Na této fotografii vidíte broukoviště, hadník a ježkovník v jednom. Veškerý
materiál pochází pouze ze školní zahrady.
Zároveň s novou zahradou vyroste kolem
ní také nový plot.
Tak snad se děti brzy vrátí do školy a budou
si moci pořádně užívat kromě učení také
zahradních prací na čerstvém vzduchu.

TĚLOCVIČNA
Od 9. 3. 2021 probíhá kompletní rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně
města Luže. Původní podlaha již byla
v havarijním stavu a pro milovníky sportu a žáky ZŠ byla už téměř nebezpečná.
V květnovém zpravodaji se můžete těšit na
fotografii nové sportovní univerzální polyuretanové podlahy.
Před výměnou podlahy proběhla také výměna dvou oken, aby se v tělocvičně dalo
konečně normálně větrat a celá tělocvična
byla také vymalována.
Po covidu Vám bude tedy k dispozici již
v novém.
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CELKOVÝ NÁVRH VÍTĚZE
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
V březnu předala kancelář architektů IXA, v.o.s. kompletně zpracovanou studii celého území kolem Chlumku. Jedná se o již konkrétní rozpracování vítězného návrhu architektonické
soutěže, která proběhla v roce 2020. Na prvním obrázku můžete vidět celé území, na druhém
obrázku je zobrazena herní krajina, která by měla vzniknout v sadě pod Chlumkem (pod
Lidovým domem) a na třetím obrázku je znázorněn vstup z ulice Na Výsluní s plánovaným
parkovištěm. U vstupu do tohoto území by měla stát socha barokního andělíčka na soklu, kterého nám k tomuto účelu zapůjčí obec Střemošice – jedná se o původního andílka z Poklony.
Pokud máte zájem o shlédnutí celé studie, najdete ji na odkaze:
www.luze.cz/mestsky-urad-1/projekty-mesta-/2021/architektonicka-soutez-vitezny-navrh/.
Případně se na ni můžete přijít podívat individuálně po předchozí domluvě na emailu:
starostka@luze.cz.

Info z radnice
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OKÉNKO Z ÚŘADU
KASTELÁN
V tomto měsíci bychom Vám rádi představili nového kastelána hradu Košumberku
pana Josefa Uhlíře. Pan Uhlíř žije v Luži
a jeho koníčkem je již dlouhá léta historie.
Co obnáší práce kastelána na našem hradě? Je to široká a barevná škála činností.
V první řadě odpovídá za komplexní chod
celého objektu, dále jsou to činnosti jako
např. zajišťování organizace a vedení návštěvnického systému, pokladny, prodeje
vstupenek, upomínkových předmětů, prezentace expozice, komunikace s médii, reklama. V neposlední řadě je to údržba areálu a úklid. Kastelán organizuje velikonoční
a vánoční výstavy a další akce.
Panu Uhlíři přejeme, ať se mu na hradě
líbí a snad v jeho pojetí návštěvníci objeví
zase něco nového.

duben 2021
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AKTUÁLNĚ Z HRADU KOŠUMBERK
Na hradě Košumberku se v měsíci březnu začalo s přípravami na letošní sezónu. Jedná se především o úklid vnitřních prostor, nádvoří, kontrolu techniky atd. V měsíci dubnu se zde měl
uskutečnit Velikonoční jarmark, který bohužel i tento rok neproběhl z důvodu špatné epidemiologické situace. Každým rokem pro návštěvníky a příznivce hradu Košumberku připravujeme
kulturní program na celé léto. Přípravy Košumberského léta se blíží do finále. Můžete se těšit na
Na stojáka live, divadelní představení pro děti i dospělé, letní kina, pouťové zábavy, Pytláckou
noc a další akce. Vše zakončí první týden v září Městské slavnosti s Ready Kirken a AC/DC
revival. Program bude k dispozici v příštím vydání Lužského zpravodaje.
Letos bychom chtěli dát prostor občanům města Luže, aby si vybrali sami film, který se bude
promítat v letním kině. Budeme rádi, když nám zašlete i tip na divadelní představení nebo
jinou akci, kterou byste rádi uvítali na hradě. Svoje tipy zasílejte na tic@luze.cz, popř. sms
na tel: 736 481 206.
Hrad se stal také v únoru místem natáčení pořadu České televize Náš venkov s názvem Cestopisák Josefa Váchala. Jde o netradiční portrét českého malíře, grafika, ilustrátora, spisovatele
a básníka. Jeho nejznámějším dílem je Krvavý román. Pořad můžete zhlédnout na www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/321294340070002-cestopisak-josefa-vachala/.
V červnu pro velký úspěch opět pořádáme zájezd na Kunětickou horu na muzikál Tři veteráni,
dopravu autobusem uhradí město Luže. O předprodeji vstupenek budete včas informováni.
Veškeré informace o kulturních akcích budeme zveřejňovat na webu města Luže a fb hradu.
TIC

HRAD KOŠUMBERK
Kontakt: 736 481 205, 463 034 720, kosumberk@luze.cz

NÁVŠTĚV
V N Í D O BA
10:00 -17:00

DEZINFEKCE
V březnu proběhla díky místním hasičům
(Bělá, Radim, Luže, Doly a Srbce) jarní
dezinfekce veřejných míst v Luži a místních částech. Děkujeme!

od 4. dubna, květten

střeeda – nedělle + státní svátky

čeerven– srpen

úterý - nedělle + státní svátky

záříí - řííjen

pátek – nedělle + státní svátky

VSTUPNÉ
Dětti do 6-ti let

zdarma

Dětti (od 6-ti do 18-ti let), seniořii a osoby ZTP

4 0 Kč

Dospěllí

70 K č

Rodinné (2 dospěllí + 2 dětti)

180 Kč

MŠ, ZŠ skupinové vstupné

10 Kč//osoba

Povolení k fotografování

30 K č

Začá
átek prohlídek vždy v celou hodinu
v 10, 11, 13, 14, 15, 16

Info z radnice
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – DŮLEŽITÉ!
Evidenční systém sběrných nádob na komunální odpad
Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, který je účinný od 1.1.2021 a všichni jsou povinni se tímto řídit.
Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob nakládání s odpady a s tím jsou spojené zvýšené finanční náklady. Zejména je
nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat, produkci komunálních odpadů z jednotlivých měst a obcí, jelikož produkce komunálních odpadů
přímo ovlivňuje finanční dopad na město/obec. V průběhu letošního roku
tak bude muset každé město/obec, s přihlédnutím k místním zvyklostem
i zkušenostem ostatních samospráv, zvolit, pokud možno ten nejvhodnější
systém nakládání s odpadem včetně s tím spojeného nastavení základu
místního poplatku a upravit ho novou obecně závaznou vyhláškou. Ať už
se ale město/obec rozhodne jakkoli, všechny zákonné možnosti jsou závislé na množství odpadu v kg (nebo na objemu nádoby na kg přepočteném). Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech
město Luže, spolu s dalšími obcemi, které jsou obsluhovány Technickými
službami Hlinsko, s.r.o, činí první krok na cestě k řešení této problematiky
a tím je tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob (plechových a plastových popelnic)
v Luži a místních částech.
V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na
odpad očipovány a následně pasportizovány. Tímto opatřením, které je
prvním krokem v plnění podmínek zákona o odpadech, bude zpřesněno
produkované množství komunálních odpadů a tím i odpovídající finanční
náklad spojený s jejich likvidací.
Prvním krokem nutným učinit tedy je, aby si každý vlastník (nikoli
však podnikatel) označil číslem popisným, evidenčním, nebo štítkem potvrzujícím zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu
na r. 2021, na kterém je č. p. uvedeno (štítek je vydáván na pokladně MěÚ Luže po zaplacení poplatku), nádobu na komunální odpad
(plastovou či plechovou popelnici), která bude obsluhována. Prosíme
občany, aby tak učinili ihned, jelikož ta nádoba, která nebude označena, nemůže být ani očipována, pasportizována a posléze svážena. Má-li
domácnost odpadových nádob více, budou očipovány všechny; doporučujeme však přehodnotit, zda vše, co ve sběrných nádobách končí,
je opravdu směsným komunálním odpadem. Dle všeobecné praxe
i z jiných obcí a měst se počítá 1 nádoba pro 4 osoby (a to dokonce při
14-denním svozu).
Druhým krokem je očipování nádob, které bude zajištěno ze strany
pracovníků města Luže. Čipování bude probíhat od 1. 4. 2021 ve dny
svozu a ve dnech následujících, a to po ulicích a místních částech.
Pokud by někdo den svozu neznal, je rozpis uveden na webové stránce
města https://www.luze.cz/pece-a-sluzby/komunalni-sluzby/. Vlastníky nádob (označených číslem popisným, evidenčním, nebo štítkem)
si tedy nyní dovolujeme požádat, aby popelnice z ulic po jejich výsypu
v den svozu výjimečně neuklízeli a počkali, až budou očipovány (např.
do konce příslušného týdne). Prosíme ty občany, kterým nádoba nebude v příslušném týdnu očipována, aby ji nechali stát po výsypu na ulici
i v následující svozový termín. Jen tak bude možno zajistit plynulost
čipování. V případě technických problémů (např. chybějící čip nebo
nesprávně umístěný čip) lze kontaktovat vedoucí Technických služeb
Luže paní Vandu Křepelkovou, tel. č. 734 318 892, nebo pana Lukáše
Poludu, tel. č. 776 202 564.
Třetím krokem bude provedení pasportizace nádob – přiřazení čipu
k číslu popisnému, což už budou provádět Technické služby Hlinsko,
s.r.o. v rámci svozu odpadů, o čemž budou rovněž občané informováni, aby ponechali nádoby na stanovišti delší dobu a mohlo tak dojít

k pasportizaci všech nádob. Poté již bude možno nádoby po jejich výsypu z ulic zase normálně uklízet tak, jak jsme zvyklí.
Pokud jde o podnikatelské subjekty (tj. osoby fyzické či právnické),
ty by měly mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu z provozoven přímo
s Technickými službami Hlinsko, s. r. o. (příp. jinou osobou oprávněnou
k nakládání s odpady) a označení nádob čipem či samolepkou by měly
řešit přímo se svou svozovou společností.
Typy čipů, kterými budou popelnice označeny:

Více informací na emailu: dominik.pidima@luze.cz

POPTÁVKA
Poptávám bourací a zednické práce k rekonstrukci ložnice cca
27 m². Lze i odděleně. Více info na telefonu: 603 303 591.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovaly RNDr. Vladimíru

Lemberkovi z Košumberku za jeho nezištnou odbornou pomoc
s péči o zeleň města, a hlavně za mnoho odborných konzultací
a doporučení, jak se starat o naši Luži lépe a trochu zeleněji.
		
Veronika Pešinová a Vanda Křepelková

REKONSTRUKCE
Rekonstrukce kanceláře v Domě s pečovatelskou službou

Info z radnice
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MÍSTNÍ POPLATKY VE MĚSTĚ LUŽE PRO ROK 2021
Informujeme občany o výši a splatnosti místních poplatků za svoz komunálního odpadu
a poplatku za psa pro rok 2021.

příklad u č.p. 22 je VS 134022)
Do zprávy pro příjemce vypsat jména, příjmení
poplatníků, za které byla částka poslána.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – TKO.

Poplatek za psa

Tento poplatek je povinna hradit:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku za poplatníka: 500 Kč
Splatnost poplatku: do 30. dubna 2021
Poplatek můžete hradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže, nebo bezhotovostně
převodem:
Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1340 + číslo popisné (na-

- za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě je - 150 Kč
- za prvního psa drženého v ostatních domech - 200 Kč

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,
která je přihlášena nebo má sídlo na území
města Luže (dále jen „poplatník“).

- za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech - 330 Kč

2.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže, nebo bezhotovostně
převodem:

3.

V případě trvání poplatkové povinnost po
dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

1.

Z hlediska evidence je nutné přihlásit nebo
odhlásit psa. Pro tuto evidenci je zapotřebí
vyplnit tiskopis, a to buď na pokladně městského úřadu, nebo elektronicky na email
pokladna@luze.cz, tiskopis naleznete na webových stánkách www.luze.cz.
Sazba poplatku:
- za prvního psa, drženého v rodinném domě
- 100 Kč

INZERCE
Nabídněte
prosím, obrázek Josefa Šantrůčka s lužskými motivy, s krajinou
z okolí Luže. Děkuji petr_venzara@atlas.cz, tel. 601257221.

Speciální služba na českém trhu
-zpětný leasing nemovitostí
-výkup zadlužených nemovitostí
-oddlužení nemovitostí
-vymáhání a výkup pohledávek            
-více jak 20let zkušeností
kontakt: DATANOM s.r.o.- Pavel Hrnčál, 604 638 804

Splatnost poplatku: do 30. dubna 2021

Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1341 + číslo popisné
(například u č.p. 22 je VS 134122)
Do podpisu příjemce uveďte Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem k odlišným VS odděleně.
Informace a dotazy k poplatkům Vám sdělí:
paní Hana Burešová
Tel: 469 633 987, email: pokladna@luze.cz

Výpisy usnesení

Výpis usnesení
z 49. schůze rady města Luže konané dne
08. 03. 2021 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký,
V. Volejník, M. Sýs, M. Zlesák, M. Hrnčál, P. Kerhart,
T. Soukup
Rada města schvaluje:
01/49
Účetní závěrky příspěvkových organizací
města Luže:
Základní škola Luže, okres Chrudim,
Základní umělecká škola Luže, okres Chrudim
Mateřská škola Luže, okres Chrudim za rok
2020, dle přílohy.
02/49
Hospodářský výsledek za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola Luže, okres
Chrudim a jeho přidělení do rezervního fondu,
dle přílohy.
03/49
Hospodářský výsledek za rok 2020 příspěvkové organizace Mateřská škola Luže, okres
Chrudim a jeho rozdělení do rezervního fondu
a fondu odměn, dle přílohy.
04/49
Hospodářský výsledek za rok 2020 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Luže,
okres Chrudim a jeho přidělení do rezervního
fondu, dle přílohy.
05/49

lem poskytování sociálních služeb ve výši
5.000 Kč, dle přílohy.
12/49
Finanční dar pro Sociální služby Česká Třebová za účelem provozu Týdenního stacionáře
ve výši 10.000 Kč, dle přílohy.
13/49
Smlouvu o provozu atrakcí na lužských poutích v roce 2021 mezi pronajímatelem město
Luže a nájemcem M. S., dle přílohy.
14/49
Příkazní smlouvu s příkazníkem Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové,
IČ: 27529576 na administraci veřejné zakázky
na stavební práce v režimu zákona na stavební
akci: „Výstavba chodníku směr Voletice“, dle
přílohy.
15/49
Rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení STAVITELSTVI-TRUNEC s.r.o.,
IČ: 27528545 na veřejnou zakázku Oprava
a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk v Luži, dle přílohy.
16/49
Rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového
řízení ELESTAV s.r.o., IČ: 25993046 na veřejnou zakázku Oprava a statické zajištění jižní
hradby hradu Košumberk v Luži, dle přílohy.
17/49

Neinvestiční dotaci spolkům v maximální výši
do 50.000,00 Kč na jednu žádost pro rok 2021,
dle přílohy.
06/49

Rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení GEOGARD s.r.o., IČ: 27530043
na veřejnou zakázku Oprava a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk v Luži,
dle přílohy.
18/49

Finanční dar pro Základní školu a Praktickou
školu Svítání o.p.s. za účelem vybavení tříd
a tréninkových pracovišť ve výši 5.000 Kč, dle
přílohy.
07/49

Rozhodnutí o výběru dodavatele REHIS s.r.o.,
Havlíčkův Brod, IČ: 26011310 na veřejnou
zakázku Oprava a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk v Luži, dle přílohy.
19/49

Finanční dar pro Fokus Vysočina, z.ú. za účelem spolufinancování služby sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním ve výši
6.738 Kč, dle přílohy.
08/49

Rozhodnutí o výběru dodavatele M – SILNICE a.s., Pardubice, IČ: 42196868 na veřejnou
zakázku Přeložka účelové komunikace Luže –
Zdislav, dle přílohy.
20/49

Finanční dar Oblastní charitě Nové Hrady
u Skutče na provozní náklady ve výši
20.000 Kč, dle přílohy.
09/49

Smlouvu o dílo se zhotovitelem M – SILNICE a.s., Pardubice, IČ: 42196868 na veřejnou
zakázku Přeložka účelové komunikace Luže –
Zdislav, dle přílohy.
21/49

Finanční dar pro Domov na rozcestí Svitavy za
účelem provozu Pobytových sociálních služeb
ve výši 5.000,- Kč, dle přílohy.
10/49
Finanční dar pro obecně prospěšnou společnost KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. za účelem zajištění provozu Linky důvěry Ústí nad
Orlicí ve výši 3.000 Kč, dle přílohy.
11/49
Finanční dar pro Domov u fontány za úče-
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Rozhodnutí o výběru dodavatele Profil Plus
s.r.o., Dlouhý Most, IČ: 43225110 na veřejnou
zakázku Rekonstrukce podlahy sportovní haly
v Luži, dle přílohy.
22/49
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Profil Plus
s.r.o., Dlouhý Most, IČ: 43225110 na veřejnou
zakázku Rekonstrukce podlahy sportovní haly
v Luži, dle přílohy.

23/49
Výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávky „Pořízení malotraktoru s nástavbami“, dle přílohy.
24/49
Podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce podlahy sportovní haly v Luži do programu
Pardubického kraje Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních
zařízení a organizací na rok 2021.
25/49
Podání žádosti o dotaci na projekt Naučná
stezka Luže do programu Pardubického kraje
Podpora budování infrastruktury cestovního
ruchu v Pardubickém kraji na rok 2021.
26/49
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Luže předcházení vzniku odpadu“, dle
přílohy.
27/49
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění svozu
směsného komunálního odpadu s TS Hlinsko,
s.r.o., dle přílohy.
28/49
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S-0497/2009
ve znění dodatku č. 1 a 2 – úplné znění s TS
Hlinsko, s. r. o., dle přílohy.
29/49
Dodatek č.1 Smlouvy o nájmu nebytových
prostor v Luži čp. 209, Žižkova s panem M. P.,
Sládkova 864, Skuteč, dle přílohy.
30/49
Dodatek č.1 Smlouvy o nájmu nebytových
prostor provozovny kadeřnictví s nájemci paní
P. K., Za Pilou 348, Luže a paní D. K., U Stadionu 397, Luže, dle přílohy.
31/49
Uzavření Smlouvy o pronájmu dřevěného uzamykatelného stánku na nádvoří hradu Košumberk v Luži s paní V. S., Řepníky
66, Řepníky na dobu určitou od 1.4.2021
do 31.10.2021, dle přílohy.
32/49
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě s GasNet, s. r. o.,
dle přílohy.
33/49
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě s manželi Š., dle
přílohy.
34/49
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby s ČEZ Distribuce, a. s. na akci „Luže,
Radim přeložka SUS“, dle přílohy.
35/49
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby

Výpisy usnesení

s ČEZ Distribuce, a. s., dle přílohy.
36/49
Vzor smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, který
bude použit při realizaci stavby „Rekonstrukce
veřejného osvětlení Luže-Bělá“, dle přílohy.
37/49
Záměr o propachtování pozemkové parcely č.
20/14 v k.ú. Srbce, dle přílohy.
38/49
Záměr o propachtování pozemkové parcely č.
215/2 v k.ú. Zdislav, dle přílohy.
39/49
Záměr změnit pachtovní smlouvu uzavřenou
dne 21.12.2018 s pachtýřem panem M. N., Doly
8, Luže, dle přílohy.
40/49
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 843/4
o celkové výměře 526 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace a pozemkové parcely 843/5
o celkové výměře 847 m2, ostatní plocha –
ostatní komunikace, obě v k. ú. Radim, za cenu
30 Kč/m2.
41/49
Smlouvu o dílo se zhotovitelem DSP a.s.,
Kostěnice, IČ: 27555917 na projektovou dokumentaci: Chodník pro chodce, Radim – Luže,
dle přílohy.
Rada města jmenuje:
42/49
Členy komise k posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce na dodávky zadávané
zjednodušeným podlimitním řízením „Luže –
předcházení vzniku odpadu“, dle přílohy.
43/49
Členy komise k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce malého
rozsahu na dodávky „Pořízení malotraktoru s
nástavbami“, dle přílohy.
Rada města pověřuje:
44/49
Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA podepisováním smluv o budoucích smlouvách
o služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků při realizaci stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení Luže-Bělá“, dle schváleného
vzoru smlouvy o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě.
Rada města neschvaluje:
45/49
Záměr prodeje pozemkové parcely p. č. 326/1
o celkové výměře 776 m2, zahrada, v k. ú.
Bělá.
Rada města doporučuje ZM vzít na vědomí
46/49
Vypracovanou studii Návrší poutního kostela na Chlumku v Luži od zpracovatele
I X A, v.o.s., dle přílohy.
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Rada města doporučuje ZM schválit:
47/49
Projektovou přípravu následujících lokalit
v návaznosti na zpracovanou studii Návrší
poutního kostela na Chlumku v Luži od zpracovatele I X A, v.o.s.: B5 (Vstupní část do úseku B), B2 (Přístupová cesta k Lidovému domu)
a B1 (Sad – herní krajina).
48/49
Čerpání rozpočtu města za období I. - XII.
/2020, dle přílohy.
49/49
Rozpočtové opatření č. 1/2021, dle přílohy.
50/49
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2021 pro TJ Luže
ve výši 118.000,00 Kč, dle přílohy.
51/49
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2021 pro SDH
Luže ve výši 55.000,00 Kč, dle přílohy
52/49
Směrnici pro nakládání s osobními údaji, dle
přílohy.
53/49
Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem J. K. na zastupování pracovní pozice
správce sportovního areálu.
54/49
Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku
Ministerstva kultury z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 v celkové
částce 745 000,- Kč takto:
Kostel sv. Bartoloměje - Restaurování jižního
a východního vstupu do kostela, ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Luže 265 000,- Kč.
Měšťanský dům č.p. 10 - Rekonstrukce obvodového pláště budovy ve vlastnictví IFASO
s.r.o. Kočí 480 000,- Kč.
55/49
Prodej 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, panu P. K. za cenu
50 Kč/m2, dle přílohy.
56/49
Prodej části pozemkové parcely č. 316/2 o výměře 286 m2, travní porost, v k. ú. Luže, panu
P. R. za cenu 25 Kč/m2, dle přílohy.
57/49
Směnu pozemkové parcely p. č. 22, o výměře 277 m2, zahrada, a pozemkové parcely p.
č. 27/2, ostatní plocha, ve vlastnictví města
Luže za část pozemkové parcely p. č. 24/2,
o výměře 5 m2, ostatní plocha – ostatní komu-

nikace, ve vlastnictví rodiny M., k. ú Doly, dle
přiložené směnné smlouvy. Rozdíl výměr za
náhradu 25 Kč/m2.
58/49
Prodej stavební parcely č. 30 o výměře 1.293
m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí
je objekt č. p. 25 a pozemkové parcely č. 227/2
o výměře 1611 m2, zahrada, vše v k. ú. Zdislav,
manželům K. za cenu 900 tis. Kč, dle přílohy.
59/49
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a o podmínkách provedení stavby, která bude použita při výkupu pozemků po realizaci stavby „Ohradní zeď v ulici Husova-Luže“, dle
přílohy.

PRONÁJEM
N A B Í D K A    P R O N Á J M U    B Y T U

Společnost Lesy Luže, s.r.o. pronajme
byt v Domě pro seniory čp. 49, v Bělé,
k nastěhování od 1. 6. 2021.
Byt č. 6, ve 2. patře o velikosti 2 + kk, koupelna s WC, předsíň.
Celková započitatelná plocha bytu 88,57
m2.
Nájemné: 4 871 Kč/měs. + záloha na služby cca 3000 Kč.
Nájemní smlouva se sjednává na dobu
neurčitou.
Pravidla přidělení bytu:   
Podání písemné žádosti do 9. 4. 2021 do
14:00 hod.
Byt může být přidělen nájemcům starším
70-ti let, kteří jsou soběstační nebo mladším seniorům, kteří mají alespoň první stupeň omezení.
Žádost si mohou podat i ostatní zájemci.
Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 469 633 987,
777 320 611.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat
do 9. 4. 2021 do 14:00 hod na podatelně
městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti
o byt je elektronicky ke stažení na webových stránkách www.luze.cz.
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N A B Í D K A    P R O N Á J M U    B Y T U
M Ě S T A   L U Ž E

Město Luže pronajme uvolněný byt č. 16,
v čp. 259, v ulici U Stadionu v Luži, k nastěhování od 1. 6. 2021.
Byt č. 16, v 2. podlaží domu o velikosti
2 + kk, koupelna, WC, chodba, sklepní kóje.

UKLIĎME LUŽI
A OKOLÍ

Individuální úklid pro rodiny. Zájemci napište
na: starostka@luze.cz a objednejte si pytle a
rukavice na úklid.

Celková započitatelná plocha bytu 48,88 m2.
Nájemné: 1 948 Kč/měsíčně + cca 2 500 Kč/
měsíčně záloha na služby.

V Í C I N F O RM A C Í N A J DE T E N A W W W. ZA KA ZLA HV I. CZ

Nájemní smlouva na dobu 1 roku, s možností prodloužení
Pravidla přidělení bytu:  
1.

2.

3.
4.

Podání písemné žádosti do 9. 4.
2021 do 14:00 hod na podatelně
městského úřadu v Luži.
Byt může být přidělen:
a) Samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční hrubý příjem v období
šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8
násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství.
b) Osobě s dalšími členy domácnosti,
jestliže průměrný hrubý měsíční příjem
domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné
měsíční mzdy za národní hospodářství.
c) Osobě, která nemá vlastnické nebo
spoluvlastnické a jemu obdobné právo
k bytu ani k bytovému nebo rodinnému
domu. Tuto podmínku musí splňovat
i další členové domácnosti, kteří mají
v bytě bydlet.
Uchazeč nesmí mít žádné nezaplacené
závazky vůči městu Luže.
Uchazeč před podpisem nájemní smlouvy složí peněžitou jistotu na zajištění
plnění povinností z nájmu, a to ve výši
trojnásobku nájemného tzn. 5 844 Kč.

Peněžitá jistota je vratná po skončení nájmu.
Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle
dohody na tel: 469 633 987, 777 320 611.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 9. 4. 2021 do 14:00 hod na podatelně městského úřadu v Luži. Tiskopis
žádosti o byt je elektronicky ke stažení na
webových stránkách www.luze.cz.
Součástí žádosti je nutné doložit příjmy
dle pravidel přidělení bytu.

Na Stojáka – předprodej vstupenek. Na emailu tic@luze.cz si můžete zarezervovat Vaše vstupenky za cenu
v předprodeji. Až bude Turistické informační centrum v Luži opět otevřeno (po uvolnění vládních opatření),
můžete si Vaše vstupenky po zaplacení vyzvednout.

Z Hamzovy léčebny
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HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA

si připomíná svého zakladatele prof. MUDr. Františka Hamzu (7. 3. 1868 – 4. 6. 1930)
František Hamza se narodil ve mlýně u Jankovského potoka v Kletečné, v malé vesnici
Zálesí nedaleko města Humpolce, jako druhý
syn rodičů Justýny a Jindřicha Hamzových.
Studijní léta strávil v Pelhřimově na nižším
gymnáziu, poté v Německém Brodě na vyšším gymnáziu. Ve svých studiích pokračoval
v Praze na lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity, po jejímž absolutoriu vedla
jeho cesta zpět do Kletečné, kde měl vážnou
známost, dlouholetou přítelkyni Julii Závodskou, se kterou se 30. října 1897 oženil. Krátce
po svatbě se novomanželé Hamzovi přestěhovali do Luže s jasnou vizí soukromé
praxe mladého lékaře podporovaného
svou ženou, avšak hned po příchodu
se zrodil další plán, a to vybudovat
léčebnu pro skrofulózní děti, což
byla úplná novinka, neboť v celém
Rakousko-Uhersku dosud taková léčebna neexistovala. V té době nikoho z místních ani nenapadlo, jak významnou roli zde sehraje zrovna tato
mladá rodina. (Linhartová, 2008)
O Hamzově léčebně slovy jejího ředitele MUDr. Václava Volejníka, CSc.:
„Léčebna byla založena v roce 1901
jako dětský tuberkulózní léčebný
ústav a úspěšně plnila tyto úkoly do
začátku 60. let minulého století. Poté,
po reprofilizaci, následovalo čtyřicetileté období dětského rehabilitačního ústavu, který obsáhl svojí velikostí
i výsledky své práce, celou tehdejší
Československou republiku. Konec
minulého tisíciletí léčebnu zastihl
v další transformaci jejího programu k pacientům dospělým. Profesor
MUDr. František Hamza vtiskl léčebně mnoho moderních stavebních a
provozních prvků architektonicky, strukturálně
i provozně. Vtiskl jí ale i moderního ducha, který se udržuje dodnes. Jde především o pečlivý
odborný přístup k pacientům, plnění požadavků na nové léčebné postupy i sledování zájmu
a spokojenosti pacienta při pobytu v léčebně.“
Vzpomínky pacientů a návštěvníků však
patří nejen léčebně, nýbrž také přilehlému okolí, rozlehlému parku, který doktor Hamza od počátku projektoval za účelem využití jako jedné z léčebných metod.
„V časech doktora Hamzy byly zelenými akcenty parku dva prvky: aleje a hájky. Časem
1

pak, současně s výstavbou dalších pavilónů,
přibývalo i doprovodné zeleně – tu u paty
budov, jinde volně v prostoru.“ (Větvička,
2018) Výsadba parku pokračuje zavedeným
způsobem dosud, navíc vznikají specializované expozice nazývané Zahrádky a kouty,
např. Asijská zahrada věnována asijským
dřevinám nebo Japonský koutek s klenutou
lávkou a jezírkem. Hamzův park se po více
než sto letech stal dnes již obecně známým
Hamzovým arboretem a byl v roce 2016 přijat do Unie botanických zahrad.

ží v současné kovidové době jako očkovací
centrum pro zaměstnance a pacienty. Není
tedy dílem náhody, že v mysli přicházejících
utkví verš se soudobým rýmem: „I statný mre
kmen i kvítek májový, když kořen otráví mu
vir kovidový.“ Tato zrekonstruovaná budova
a tento zaktualizovaný verš představují jeden
z mnoha důkazů toho, že léčebna nezestárla na
těle ani na duši, pružně a moderně se vyvíjí dle
dané doby, přičemž nezapomíná na odkaz svého zakladatele prof. MUDr. Františka Hamzy.
Mgr. Jana Pauerová, asistentka ředitele

Nový program v rámci
léčebné rehabilitace

Na prostou otázku spisovatelky Ilony Borské:
„Kdo byl Hamza?“ nelze nalézt jednoznačnou
odpověď ani v její stejnojmenné knize z roku
1992. Jak sama autorka uvádí: „Tři osudy by
to naplnilo, a přece tím otázka Kdo byl Hamza, zdaleka není zodpovězena.“ Co je ale jisté
a zároveň málokdo ví, věřil v sílu slova,
proto na fasády všech vystavěných budov nechával vyrývat krátké verše. Až
do dnešní doby se dochovaly už jen ty na
fasádě původní školní budovy, mezi nimiž se vyjímá verš: „I statný mre1 kmen
i kvítek májový, když kořen otráví mu nápoj
lihový.“ Právě budova tehdejší školy slou-

mre = 3. osoba jednotného čísla nedokonavého slovesa mřít ve smyslu hynout

Hamzova léčebna se v rámci léčebné rehabilitace věnuje v současné
době i pacientům, kteří prodělali
onemocnění COVID-19. Po této
zákeřné nemoci mohou u některých
pacientů přetrvávat dlouhodobější
různorodé zdravotní obtíže, které
souborně nazýváme tzv. pokovidový
syndrom. Často jsou to přetrvávající
výrazné bolesti kloubů a svalů, postižení periferních nervů, poruchy chůze
a koordinace těla, celkové oslabení,
které spolu se zvýšenou únavou vede
k omezení hybnosti, až ke snížené
soběstačnosti v denních činnostech
a omezení práceschopnosti. Výrazná
bývá i námahová dušnost, poruchy
koncentrace, psychické a mnohé
další problémy. Jde tedy o soubor
řady obtíží, které se navzájem násobí
a vytváří obvyklý obraz u pacienta po těžkém onemocnění. Takovýto stav již patří do diagnóz,
které jsou součástí indikací k léčbě v rehabilitačním ústavu, jako je Hamzova
léčebna.
S využitím týmu zkušených lékařů, sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinických psychologů, logopedů a dalších odborníků, ale u nás
v Hamzově léčebně i s využitým dlouholetých zkušeností a k tomu krásného prostředí parku Hamzova arboreta, se snažíme
zlepšit kvalitu života osob, které potřebují
překonat následky této záludné nemoci. Individuálně nastaveným léčebně rehabili-

Z Hamzovy léčebny

tačním programem se nám u těchto pacientů daří zlepšit pohyblivost, sebeobsluhu
a soběstačnost. Nutností je zlepšit dýchací
funkce a celkovou zdatnost, zmírnění až
odstranění bolestí, zajistit potřebnou léčbu
vzniklých poruch inervace a hybnosti a též
i zlepšení psychické pohody.

OČKOVACÍ MÍSTO V HAMZOVĚ
LÉČEBNĚ V LUŽI
Stejně jako řada dalších pracovišť Nemocnic
Pardubického kraje se i Hamzova léčebna od
pondělí 15. 3. 2021 stane očkovacím místem
a přispěje tak svou aktivitou v boji proti
pandemii. Na začátku týdne bude ještě proočkována část zdravotnických pracovníků
HL, kteří nedostali potřebnou druhou dávku
očkovací vakcíny. Ale ihned bude následovat
otevření očkovacího prostoru v Konferenčním sálu pavilónu L i pro všechny občany,
kteří se budou do Luže hlásit. Personální
zajištění tohoto očkovacího místa je tvořeno lékaři a potřebnými zdravotnickými pracovníky z týmu Hamzovy léčebny. Zájemci
o očkování budou mít možnost přijet i autem
a zaparkovat v určeném prostoru v areálu
léčebny. Je nutno připomenout, že vlastně
celá Hamzova léčebna je součást Hamzova
arboreta a řidiči budou muset být dostatečně disciplinovaní, protože budou prováděny
kontroly.

1.

Prodělali jste onemocnění COVID-19,
měl jste pozitivní test PCR? Kdy?

2.

Léčíte se s nějakým chronickým (trvalým)
onemocněním?

3.

Užíváte nějaké léky? Přineste si s sebou
jejich seznam!

4.

Jste na něco alergický?

5.

Měli jste někdy závažnou alergickou reakci po předchozích jiných očkováních?

6.

Prosíme přihlášené občany, aby se k očkování
dostavili včas. Registrace k očkování probíhá
přes centrální registr: https://registrace.mzcr.cz/

Byli jste již očkováni proti nemoci COVID-19?

7.

Máte nějakou závažnou poruchu imunity?

8.

Zájemce o očkování předloží občanský průkaz/pas a průkaz pojištěnce.

Máte nějakou krvácivou poruchu, nebo
berete léky na ředění krve?

9.

Absolvovali jste v posledních dvou týdnech nějaké jiné očkování?

Z důvodu urychlení vstupního vyšetření si
prosím napřed připravte odpovědi na uvedené otázky:

Onemocnění virem Covid 19 je bohužel
často provázeno a následováno řadou výše
popsaných problémů. Pro další zdravotní
vývoj takovýchto pacientů je potřebný dlouhodobý rekondiční program v rámci ambulantní péče pneumologů a internistů všeobecně spolu s rehabilitačními pracovníky.
V těžších případech je zpočátku nutné zahájit tuto léčbu i na lůžku, v rámci systematické
léčebné rehabilitační péče. Tým zkušených
lékařů, sester, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinických psychologů, logopedů
a dalších odborníků v HL je připraven
poskytnout vysokou odbornou úroveň péče
ve snaze zlepšit kvalitu života osob, které
potřebují překonat následky po prodělaném
onemocnění COVID-19. Bonusem navíc
je krásné a klidné prostředí Hamzova parku
a arboreta.
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10. Cítíte se zdráv /zdravá?
MUDr. Václav Volejník, CSc.

Ze základní a mateřské školy
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pokračujícím distančním režimu školní výuky plánujeme zrealizovat zápis k povinné školní
docházce. Zápis do prvních tříd na Základní
školu Luže pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v období od 1. do 17. dubna 2021. Zápis
se uskuteční v distanční podobě a jeho hlavní
náplní budou administrativní náležitosti.

Rekonstrukce kuchyňky na II. stupni

Prosíme rodiče předškoláků, aby v období od
1. do 17. dubna 2021 dodali do školy vyplněnou
přihlášku k zápisu, dotazník pro rodiče žáka
1. třídy a souhlas s GDPR (vše je ke stažení
na webových stránkách školy – www.zsluze.
net), případně k vyzvednutí v ředitelně školy,
v mateřské školce či v bočním vchodu do budovy 1. stupně školy. Vyplněné dokumenty je
možné po oskenování zaslat na školní email:
zs.luze@tiscali.cz. V takovém případě Vás
poprosíme o uschování originálů dokumentů
k pozdějšímu předání. V případě dotazů prosíme o kontaktování ne tel. 469 671 212, případně na výše uvedeném emailu.

se s dětmi vrhli do práce, ale naše radovánky
netrvaly dlouho. Opět jsme se museli rozloučit
kvůli nepříznivé epidemiologické situaci. Vláda ČR 26. února 2021 přijala krizové opatření,
kterým zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole, a to od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021.
Ale my nezahálíme, i v naší Mateřské škole probíhá distanční výuka. Distanční výuka
v mateřské škole se v době pandemie týká pouze dětí v posledním ročníku, před vstupem do
ZŠ, a dětí s odkladem školní docházky.
A protože se nezadržitelně blíží zápisy do prvních tříd, zasíláme předškolním dětem úkoly
k procvičování. Snažíme se, aby zasílané úkoly
byly praktickou a hravou pomůckou pro rozvoj
školní zralosti, upevnění dovedností, schopností a znalostí dítěte. Vzhledem k současné situaci
je velmi důležité, aby především rodiče pomohli svým dětem s přípravou na zápis.

Vážení rodiče a budoucí předškoláci, společně s paní učitelkou Jolanou Klůcovou a paní
učitelkou Ivou Kovačkovou se na vás těšíme
a věříme, že se 1. září budeme moci s vámi společně přivítat ve vaší první třídě.

Všem přejeme pevné zdraví a těšíme se, až se
opět všichni setkáme.
Kolektiv MŠ

Zápis do mateřské školy, Luže,
okres Chrudim
V souladu s §34 školského zákona
č.561/2004 Sb., vyhlašuje ředitelka školy
zápis dětí na školní rok 2021/2022.

Z mateřské školy
Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.
Ptáci si už zpívají,
příchod jara vítají.
Už aby tu jaro bylo,
sluníčko nás potěšilo!
Se zimou se už pomalu loučíme, a tak přišel čas
přivítat první jarní měsíc březen. S chutí jsme

Příjem žádostí začíná 3.května končí
16.května 2021. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná
opatření v době konání zápisu, žádost mohou
zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy – ID kjtmbvx
- poštou
- osobním podáním ve škole (např. přes
schránku u provozního vchodu budovy, osobním předáním ředitelce školy,…)
Formuláře k žádosti naleznete na webových
stránkách školy www.msluze.cz v záložce
ZÁPIS nebo si je můžete vyzvednout v mateřské škole.
K žádosti o přijetí doložte tyto přílohy:
- kopii rodného listu dítěte
- vyjádření lékaře, popř. doklad o řádném
očkování dítěte
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají

13

duben 2021

SPORTOVNÍ AREÁL

děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
Každá žádost bude opatřena registračním číslem, které slouží jako kód k zjištění úspěšnosti
přijetí do mateřské školy. Je nutné, aby žádost
obsahovala čitelné telefonní číslo nebo emailovou adresu, na kterou ověřovací kód bude
zasílán.

Na konci měsíce března proběhlo předání zpracovaného projektu na obnovu umělé trávy ve
sportovním areálu města Luže. Zároveň s obnovou umělé trávy se v tomto projektu počítá se
zhotovením dvou zcela nových běžeckých drah a doskočiště.
Projekt bude sloužit jako důležitá příloha žádosti o dotaci z Národní sportovní agentury.
Součástí této žádosti bude také projekt nového automatického závlahového systému pro speciální fotbalový trávník. O tento trávník se také nově od letošního roku bude starat speciální
vřetenová repasovaná sekačka.

Přijímací řízení probíhá pouze v měsíci květnu,
v průběhu školního roku mohou být děti přijaty
výjimečně jen v případě volné kapacity školy.
Výsledky o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání budou vyvěšeny po uzavření přijímacího
řízení (nejpozději do 15.6. 2021) na budově
mateřské školy a na internetových stránkách
školy pod registračním číslem.
Kriteria přijetí naleznete na webových stránkách školy.
Kontakty: Chourová Věra,
ředitelka Mateřské školy v Luži
mskola@luze.cz
+420 737 205 595

ROZBĚHÁME LUŽI
Máme rádi zvířata, aneb SOS Pasíčka
Záchranná stanice zvířat Pasíčka balancuje na
hraně přežití. Toto zařízení je útočištěm pro
zraněná zvířata, která se po vyléčení vrací do
přírody. Ta, která se do přírody vrátit nemohou,
zůstávají ve stanici dlouhodobě. V tuto chvíli je
v Pasíčkách 186 zvířat a tento počet se neustále
mění. V loňském roce jich prošlo záchrannou
stanicí 1727. V tuto chvíli je stanice pro veřejnost uzavřena a chybí peníze na základní věci

finančních příspěvků. Ohlas celé akce byl mimořádný a následovala doslova smršť „zvířecích“ příspěvků, kde se nám představilo široké
spektrum fauny (od pavouka po žirafu). Přibývaly nejen příspěvky, ale i peníze. Tato akce
opět ukázala, že je mezi námi mnoho vstřícných a ochotných lidí. Díky těmto lidem byl
výsledek celé akce nadmíru úspěšný a my jsme
mohli Pasíčkám předat více než tunu krmiva
a k tomu finanční částku 55 000 Kč!!!
Poděkovat musíme našim partnerům ZD Zderaz
a Oseva Agri Kočí, kteří nám pomohli splnit slib
a věnovali nám část krmiva.

jako je elektřina, krmivo atd.
Spolek Rozběháme Luži se rozhodl záchranné
stanici pomoct a vyhlásil na svém facebooku
akci „Máme rádi zvířata, aneb SOS Pasíčka“.
Vyzvali jsme lidi, aby nám posílali příspěvky
se zvířaty a zavázali jsme se za každý takovýto příspěvek věnovat Pasíčkám 10 kg krmiva.
Zároveň jsme poprosili o zasílání dobrovolných

Věříme, že tato akce měla smysl. Nejenže částečně pomohla záchranné stanici Pasíčka, ale
také ukázala, že i v této složité době se lidé dovedou spojit a jít za společným cílem, což je koneckonců jedna ze základních myšlenek spolku
Rozběháme Luži. V tuto chvíli již pracujeme na
dalších nápadech a věříme, že nám zachováte
přízeň, které si velice vážíme.
spolek Rozběháme Luži z.s.
Spolek Rozběháme Luži si připomněl 41. výročí úmrtí plk. Josefa Koukala
„Hrdinství, čest a odvaha.“ Tato úvodní slova do-

kumentárního cyklu Dejte nám křídla by mohla
stručně charakterizovat i plk. Josefa Koukala.
V úterý 23. 2. 2021 uplynulo 41 let od úmrtí tohoto význačného lužského občana. Jeho výročí
si spolek Rozběháme Luži připomněl i letos,
třebaže mnohem skromněji než vloni. Památku
plk. Koukala jsme uctili položením květin, zapálením svíček a samozřejmě i během. Opět se
běželo od domu rodiny Koukalových na náměstí
v Luži do jeho rodných Jenišovic a zpět.
Nechť je nám životní příběh plk. Josefa Koukala
inspirací, že lze překonat i ty nejtěžší překážky,
které nám život staví do cesty, i v dnešní nelehké
době.
Za Rozběháme Luži Karel Kozel

Aktuálně z MAS
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.
Podnikáme na venkově, badatelská soutěž,
pytlomat, mobilní tým

V plném proudu je nastavování aktivit pro podnikatele v novém období. 25. 3. 2021 se uskutečnilo 1. setkání pro podnikatele a zaměstnavatele MAS SKCH a MAS Hlinecko a jak jinak
v této době, než na dálku účastníci diskutovali
o tom, co budou podporovat, jak pomáhá Hospodářská komora Chrudim, ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů)
a jaké novinky přichystal pro podnikatele
v městech a obcích - P-PINK, Smart Akcelerátor Pardubického kraje. V této souvislosti je
stále možné svůj záměr zařadit do PRŮZKUMU ZÁJMU O PODPORU PODNIKATELŮ VE VÝZVÁCH MAS 2021-2027.
Pro žáky byla ve spolupráci s Hamzovou léčebnou spuštěna od 1. března 2021 badatelská soutěž „Jak se léčilo dříve“, kde zájemci
dle fotografií nástrojů a přístrojů pátrají po
jejich původu a využití. Zapojit se můžete
do 31. 5. 2021 a upřesnění podmínek soutěže najdete zde: https://www.masskch.cz/pro-skoly/badatelna/.

Chráníme svůj životní prostor - to není jen
název jednoho z 4 pilířů strategie komunitně
vedeného místního rozvoje, ale i řada jednoduchých pečujících aktivit, které činí naše
okolí krásnější, např. díky spojení procházky
a sběru odpadků a využití „pytlomatu“ (pytle
na odpadky, balík ochranných rukavic a informační cedule) v obcích MAS. Za zapojení
děkujeme.
A co vzkazuje náš mobilní poradenský tým?
Milí rodiče, milí žáci a studenti, už rok se ocitáme v náročné životní situaci v souvislosti
s pandemií Covid-19. Dlouhé období omezení osobních setkání, nutnost distanční výuky
a spolupráce na dálku mnoho z nás prožívá
v nejistotě a obavách.
Aktuální čas sice není nakloněn osobním setkáním, ale chceme Vám nabídnout individuální online setkání, kde s námi můžete sdílet
zkušenosti spojené s touto dobou (úskalí distanční výuky, nedostatek osobního kontaktu
s kamarády a přáteli, pocity vyčerpání, únavy atd.), konkrétní situace, které právě řešíte
a nevíte si s nimi rady (například volba další-

ho vzdělávání, jak na učení, kde hledat podporu při řešení rodinných záležitostí a při ztrátě
zaměstnání…), stačí se na nás obrátit prostřednictvím emailu mobilnitym@masskch.eu.
Tým působí v rámci Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II CZ.0
2.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a poradenství
je zdarma.
Více zde: https://www.masskch.cz/pro-skoly/mobilni-tym/.
A nezapomeňte sledovat i náš facebook:
https://www.facebook.com/masskch
Kancelář MAS SKCH

PODNIKÁTE, ČI PLÁNUJETE PODNIKAT?
NABÍZÍME POMOCNOU RUKU
Proč s námi spolupracovat? Zde jsou nejčastější otázky, které jsou pokládány v souvislosti s Pardubickým podnikatelským
inkubátorem a jeho službami. Organizace
pracuje pro území celého Pardubického
kraje. Aktivity jsou hrazeny z valné části
Pardubickým krajem a městem Pardubice.
Krátké představení, co jsme za firmu?
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším zájmem. Celý název je Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme
v Pardubicích a naším úkolem je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání.
To znamená, že nepodnikatelé už nemusí
číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je
několik zaměstnanců, které to v současné
práci nebaví a chtěli by začít podnikat.
Zajímavé to může být i pro šikovné studenty,
kteří již v době studia chtějí začít pracovat
„na svém“.

Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli
by to zkusit uplatnit jako podnikání, ale neví
jak na to?
Při této otázce mne napadá takový příklad: Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky, všichni
to chválí a ona neví, zda by se tím mohla uživit. A láká ji to. Tak podobným lidem nabízíme
AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ.
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda najde
tato žena odvahu se přihlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto
případě nahrává na smeč. Zájemce nemusí ani
opustit svůj dům a může se vzdělávat. Jedná se
o sérii online přednášek od zkušených lektorů
z praxe. Pokud nebudou mít zájemci čas
poslouchat přednášku „na živo“, tak si ji mohou
vyslechnout ze záznamu.
Co když jsem váhavý střelec a nechci hned
tolik času věnovat školením před začátkem
podnikání, je i jiná možnost?
Ano, zájemce o podnikání může u nás v in-

kubátoru v Domě techniky, kde P-PINK
sídlí, absolvovat pohovor o svém záměru.
Dojde tak k odpovědi, zda je reálné začít nakládat se svým nápadem. Kontaktovat nás:
info@p-pink.cz
Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných
přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky budou probíhat online každé 3. úterý
v měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9:00 hodin. Témata například: podnikatelský plán,
finance, komunikace, právo, marketing offline, pojištění, měkké dovednosti, obchod
a marketing online.
Přihlásit se mohou na adresu https://docs.google.
com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a na jejich e-mail zašleme informace k probíhajícím akcím. (Odkaz
viz. rovněž QR kód.) Odkazy na již proběhlé
přednášky rovněž zájemcům rádi zašleme.
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Máte pro existující podnikatele nějaký
takzvaný „špíček“?
Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“
a „PINKubační program“. Oba jsou určeny pro
intenzivní, komplexní a dlouhodobější systematickou práci s konkrétním projektem, kde
výsledkem je prosperující firma.

duben 2021

PODĚKOVÁNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ
PRÁCI PRO HRAD KOŠUMBERK K
Na tomto místě bych ráda poděkovala, myslím, ústy všech, kteří mají rádi hrad Košumberk,
jeho věrné a oddané kastelánce paní Haně Truncové za její srdečnou práci, kterou věnovala
svému zjevně „třetímu dítěti“ – hradu Košumberk.
Paní Truncová by ráda odešla do důchodu, ale jak všichni víme – některé věci prostě změnit
nejde, a tak ke kastelánce jen přibyl nový kastelán a hradní brány zůstávají paní Truncové
vždy s radostí otevřené. Tedy jsem přesvědčena, že tato kastelánka svůj hrad nedokáže jen
tak opustit a budeme ji zde vídat i nadále, jen možná trochu méně častěji.
Paní kastelánko, děkuji Vám za všechny, a hlavně za ten náš hrad. Vdechla jste mu život
a Vaše práce zde zůstane navždy zapsána!
Veronika Pešinová, starostka města Luže

Informací je spousta, ale co když potřebuji
s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než
se přihlásím na jakýkoli webinář a podobně. Nebo když potřebuji něco jiného kolem
podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co je pro vás
vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledáte kontakt na nás, tak sledujte naše stránky
p-pink.cz a náš FB P-PINK Nabízíme i další
služby jako například sdílené kanceláře, virtuální sídlo firmy atd.
Nic není zadarmo, kolik korun zájemci
o služby P-PINK zaplatí?
P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého kraje. Naše aktivity jsou hrazeny
z valné části Pardubickým krajem a městem
Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby
kraj vzkvétal i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí. Většina našich služeb je
zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné,
ovšem za velmi přívětivé ceny. Inkubátor
poskytuje v místě svého sídla podnikatelům
placené zázemí formou sdílených kanceláří
(coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný
pronájem jednací místnosti a konferenční
místnosti. Podnikatelským subjektům nabízíme také zřízení virtuálního sídla firmy na
adrese P-PINK.
Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc
nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti
předávali dál, mohou se na vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory
a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do
našich aktivit a mohou tak předávat dál své
získané zkušenosti.
Mgr. Hana Štěpánová,
projektová manažerka pro rozvoj spolupráce
se vzdělávacími institucemi a obcemi na
území Pardubického kraje
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„Náměstí plk. Josefa Koukala v minulosti“

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
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