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Informační měsíčník města Luže

Vážení přátelé,
zdravím Vás v měsíci květnu - měsíci lásky
a květů. Jsem přesvědčena, že v tomto měsíci se
již konečně začnou plnit naše dlouhá očekávání
a naděje. Že se už konečně naše životy začnou
vracet k normálu a že to nebude nikoho dalšího
ohrožovat na jeho zdraví. Že si konečně budeme moci beztrestně posedět u sklenky s celou
rodinou i se svými přáteli. A velmi doufám, že
to dlouho vyhlížené zlepšení už bude definitivní
a pomůže naší společnosti, aby se více semkla
a lidé si projevovali především úctu. Aby z očí
napůl schovanými za respirátorem zmizel strach,
nejistota a preventivní odstup od druhých lidí.
Moc si přeji, abychom se na sebe zase dokázali
usmát, přestali se vzájemně obviňovat, ponižovat a abychom si o druhých lidech v první chvíli
vždy mysleli jen to dobré a hned je neodsuzovali. To jsou totiž sekundární problémy, které nám
tu covid zanechává. Strach nás změnil. Dovolte
tedy slunci zase konat svoji práci a vraťme si
zpátky normální život, třeba i o něco lepší než
ten před covidem.
Pokud jsou mezi Vámi lidé, kteří si v této nelehké době prošli ztrátou nebo jinou těžkou zkouškou a cítí, že by možná potřebovali pomoci,
nebojte se mi ozvat. Díky Místní akční skupině
Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko působí
v našem regionu proškolená zkušená pracovnice,

„Lesy za Paletínskou kaplí“

která dokáže lidem pomoci nejen svojí empatií,
ale také zprostředkováním vhodného odborníka
nebo potřebné pomoci.
Také bych ráda poprosila všechny facebookové
kritiky, aby se zamysleli nad svým počínáním.
Aby si uvědomili, že jedna fotografie nebo komentář na facebooku nevypovídá o celé práci
nebo životě druhých. Že za každým člověkem
je příběh, který je jen málokdy černobílý a jednoduše hodnotitelný. Kéž by se facebooku vrátil
jeho původní smysl – vídat alespoň na dálku známé tváře, a to i ty, které jsou vzdálené a udržet se
v kontaktu s přáteli a známými. Bylo by tu mnohem méně uměle vytvořené zloby a nenávisti…
V poslední době se jako starostka potýkám s nepříjemnými jednáními s některými zastupiteli,
při kterých se více než o věcnou diskusi jedná
spíše o politické výpady. Takové situace jsou
však pro mne výzvou k další práci a neodrazují mě od prosazování připravených záměrů.
Naštěstí, díky Vám – veřejnosti – mám spoustu podnětů pro naši společnou práci a mohu tak
díky Vám stát za jejich přípravou a realizací.
V březnu jsem nastoupila na výpomoc v době
krize do chrudimské nemocnice, abych pomohla
kolegům zdravotníkům. Věřte mi, že nejen tam
se odehrávají skutečné (mnohdy i neskutečné)
příběhy, které mění osudy celých rodin. Covid
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změnil mnoho životů, některé nevratně. Přijde
mi pak velmi nepochopitelné, co mám řešit na
„politické úrovni“ v Luži. Je to občas výsměch
skutečným problémům a obyčejným lidem. Byla
bych vděčná za prostou lidskou spolupráci, slušnost, pochopení a alespoň minimální důvěru. Pak
by šlo v Luži pohnout spoustou dlouhodobých
nedostatků, někdy i velmi snadno. S čistým
svědomím sděluji, že své funkce nezneužívám
k vlastnímu prospěchu, nepřijímám úplatky, ani
neprotlačuji žádné spřátelené firmy k zakázkám
města, protože žádné takové firmy nemám. Jsem
vděčná za to, co mám. Na vlastní kůži jsem si vyzkoušela, že když se starosta chová podle zákonů a všech pravidel, žádnou moc nebo bohatství
mu to nepřináší. Spíše to přináší zlým jazykům
příležitost k ponižování, degradaci a manipulaci s pravdou a zdravým rozumem. A to je velmi
smutné. Proto už se opravdu těším, až konečně
uvidím ve společnosti normální lidské pousmání,
kterým si vzájemně projevíme úctu a důvěru.
Přeji Vám všem zdraví a chuť do života. Užívejte na maximum každého krásného dne venku na
vzduchu, nejlépe v přírodě. Doufám, že se brzy
sejdeme třeba na hradě u piva a dobrého filmu
nebo divadelního představení.
					
Veronika Pešinová
starostka tohoto krásného města
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Martou Prachařovou, Doly – 82 let
Martou Vyčítalovou, Luže – 82 let

VZPOMÍNKA

INFO Z RADNICE
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INVESTIČNÍ AKCE
V dubnu už se u nás rozběhly stavební práce naplno. Bylo zhotoveno veřejné osvětlení od
tělocvičny k autobusovému nádraží, dále byl vyměněn sloup včetně lampy pro osvětlení křižovatky v Radimi. Na náměstí v Luži proběhlo uložení elektrického vedení do země, investorem
této akce byl ČEZ.
V domě s pečovatelkou službou byla pracovníky technických služeb s pomocí odborných
firem dokončena nová kancelář s kuchyňským koutem pro zaměstnance, dále se bude pokračovat výměnou podlahy na chodbě, včetně výmalby a výměnou vstupních dveří. Díky této dispoziční úpravě bude moci provádět sociální pracovnice sociální šetření s klienty pečovatelské
služby v odděleném soukromém prostoru.

6. května uplyne 10 let od úmrtí mého
manžela Františka Dobrkovského.

Manželka a dcery Jana, Mirka
a Radka s rodinami a sestra Věra

KOTLÍKOVÉ
DOTACE POKRAČUJÍ
V současné době probíhá již 3. výzva
Operačního programu životního prostředí. V souvislosti s tím náš kraj vypsal už
pátou výzvu, která bude ukončena k datu
31. 10. 2021.
Zájemci o kotlíkové dotace najdou více
informací na adrese www.pardubickykraj.
cz/kotlikove-dotace

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem sousedům, přátelům a známým za kondolence, slova útěchy a květinové dary při posledním rozloučení s naší
maminkou Martou Vyčítalovou.
Manžel František a zarmoucená rodina

Po dvou protahovaných výběrových řízeních, byl vybrán dodavatel – firma Stavební
a pece, spol. s.r.o. pro rekonstrukci rozpadlé hradební zdi na hradě Košumberk. První etapa
začala koncem dubna a bude dokončena v listopadu letošního roku. Cena první etapy jsou
3 mil. Kč, etapa bude realizována především z peněz města, nicméně je požádáno o dotace.
Práce na této akci budou probíhat tak, aby
nedošlo k výraznému omezení návštěvnické
sezóny hradu ani Košumberského léta. Nicméně, je třeba počítat zejména v okolí hradu
se zvýšeným pohybem nákladních aut se stavebním materiálem a se zvýšenou prašností,
případně dočasným znečištěním komunikací.
Děkujeme za pochopení.
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JARNÍ POZVÁNKA DO KRAJE SLAVATŮ
Zatímco jsme se v dubnu jeden či dva dny opalovali a pak se celý týden choulili v zimním oblečení a sníh nám padal na hlavu, doufám, že květen k nám bude vlídnější a nechá nás již užívat si
jara plnými doušky. Chci vás pozvat do krásné
jarní přírody v okolí našeho města. A že má co
nabídnout. Jistě se také těšíte.
Bohužel zde dosud chyběly stezky (okruhy),
které by mohli využít jak místní občané, tak
ubytovaní návštěvníci a klienti Hamzovy léčebny, kteří zde tráví několik týdnů na léčebném
pobytu. Ve volném čase chodí na procházky
a vyhledávají zajímavá místa v okolí a často se na
ulici kolemjdoucích ptají kudy se na dané místo
dostanou. V souvislosti s tím se připravuje realizace naučné stezky Krajem Slavatů, která by tuto
potřebu mohla naplnit. Město Luže může využít
velkého potenciálu historických, kulturních i přírodních zajímavostí ve městě i v jeho blízkém
okolí pro vytvoření vycházkových okruhů.
Naučná stezka tak, jak je navržena, nepatří mezi
typické naučné stezky, s kterými se běžně setkáváme. Ty se většinou věnují jednomu tématu
a jsou tvořeny jednou trasou či okruhem.
Naučná stezka Krajem Slavatů je tvořena komplexem okruhů, v kterých si každý najde své:
snadný bezbariérový městský okruh, 4 místní
vycházkové okruhy v blízkém okolí s různou
délkou, náročností i zaměřením a 1 cyklookruh.
Některé okruhy jsou zaměřeny na podporu zdraví návštěvníků (běžecký okruh, úseky chůze naboso, silácká stezka, zdravý smích…).
Další okruhy rozvíjejí povědomí o kulturních,
historických a přírodních zajímavostech Lužska a upevní úctu a hrdost k tomuto místu jak
místních obyvatel, tak turistů a klientů Hamzovy
léčebny.
Základní kostru okruhů tvoří již existující turistické trasy – zelená, modrá, červená a žlutá, které
se stýkají u rozcestníku pod hradem Košum-

berkem, a dále nově navržené úseky, které jsou
vhodnými spojnicemi těchto turistických tras.
Výsledkem jsou okruhy inspirující k lázeňským
vycházkám a výletům nejen klientů Hamzovy
léčebny, ale i návštěvníků a místních občanů
města Luže. Rozcestník pod Košumberkem je
prvním výchozím bodem pro plánované okruhy
a náměstí s TIC je druhým výchozím bodem.
Značení naučné stezky je konzultováno a bude
realizováno za pomoci Klubu českých turistů,
který má v tomto oboru již více než stoleté zkušenosti. Díky tomu se naučná stezka stane součástí stávající sítě turistických značených cest,
a její značení bude pravidelně obnovováno.
Naučná stezka bude postupně realizována
v několika etapách. Kromě časové náročnosti
vybudování daných okruhů, je jedním z hlavních důvodů také snaha maximálně využít finanční podpory čerpáním dotačních titulů z různých zdrojů.
V první etapě bude realizován místní vycházkový okruh naučné stezky, který je nejméně
náročný na stavební úpravy cest, pěšin a lokalit. Místní vycházkový okruh vás provede kolem Paletínské kaple, „Cestičkou lásky“, bosou
stezkou přes Bílý Kůň, Žižkův stůl a cestou pod
strání Klapalkou vás dovede až k židovskému
hřbitovu a zpět do Luže ke hradu Košumberku.
Během května či června se můžete těšit na vyznačení tohoto okruhu turistickými značkami
a během roku dojde k doplnění turistického mobiliáře a infopanelů na vybraných lokalitách.
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UNIVERZITA
3. VĚKU
I v tomto roce, kdy většina studentů našeho konzultačního střediska splňuje
podmínky pro získání Osvědčení o absolutoriu, jsme bohužel neměli možnost
se setkat. Vzhledem k současné situaci
byla všem studentům UNI3V nařízena
distanční výuka. Letní semestr je tento
rok opět prodloužen do 30. června 2021.
Všechny zameškané přednášky jsou
u studentů omluveny. Po rozvolnění opatření Vás budu kontaktovat s návrhem na
společné setkání s předáním Osvědčení. Všechny přednášky jsou k dispozici
v tištěné podobě v přízemí MÚ v pondělí
a ve středu. TIC je prozatím uzavřeno.
TIC

NOVÁ PODLAHA
V TĚLOCVIČNĚ
Původní palubková podlaha se proměnila
na novou polyuretanovou sportovní podlahu. Dále byla vyměněna dvě okna, aby
se dalo v tělocvičně konečně větrat, celá
hala byla vymalována a na novou podlahu byl zakoupen speciální čistící stroj
a speciální přípravky, aby hned od začátku
používání dostávala tu nejlepší péči a vydržela nám co nejdéle. Dále budou vymalovány i ostatní prostory tělocvičny pro veřejnost (chodby a šatny). Zároveň také bude
opravena dlažba před tělocvičnou. Náklady
na rekonstrukci činily cca 1 mil. Kč.

Avšak nečekejte na vyznačení a vypravte se
už teď na židovský hřbitov užít si rozkvetlých
jarních květin, kterých jsou tu celé koberce
(v dubnu kvetl jaterník podléška, plicník lékařský, křivatec jarní, violka vonná, doplňuje je sasanka hajní, brčál menší a orsej jarní).
					
Mgr. Marie Doležalová
koordinátorka naučné stezky
Před

Po
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ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

OKÉNKO Z
ÚŘADU
Lucie Tesařová
Pracuje jako matrikářka na městském
úřadu v Luži, který organizačně patří pod
hospodářsko-správní odbor.
Její náplní práce jsou matriční činnosti
jako ověřování listin a podpisů. Záležitosti ohledně přihlášení, či rušení trvalého pobytu a změny jména a příjmení.
Vede matriční knihy narození, manželství
a úmrtí. Vystavuje rodné, oddací a úmrtní
listy. Má na starosti administrativu spojenou s uznáváním otcovství.

KVĚTEN 2021

Čipování popelnic
Nadále pokračuje čipování popelnic, proto prosíme všechny občany, kterým dosud popelnice nebyla očipována, aby v den svozu ve své ulici/místní části popelnice po výsypu ihned
neuklízeli, ale nechávali je venku alespoň do podvečerních hodin.
Skládka Dolečka – nový ceník
Rada města Luže schválila nový ceník ukládání odpadů na skládku Luže-Dolečka, město tak reaguje na zvýšené náklady na odpadové hospodářství spojené s novým odpadovým zákonem. Dalším důvodem celkové změny způsobu přijímání odpadů na skládku je
pak snaha vystačit s aktuální kapacitou skládky a udržet ji provozuschopnou alespoň do
r. 2030. Ceník je platný od 1. 4. 2021.

Zahradní kompostéry
Zajišťuje agendu ohledně svatebních obřadů od samotné žádosti až po svatební
obřad. Tyto veškeré činnosti jsou zajišťovány v přenesené působnosti.
V samostatné působnosti města Luže
má na starosti kompletní agendu pronájmu hrobových míst Luže, Bělá, Voletice
a Doly-Janovičky.
Vede významná životní jubilea občanů
a organizačně zajišťuje vítání nových
občánků, vede kroniku významných
událostí.
Dále zajišťuje evidenci sociálního fondu. Eviduje ztráty a nálezy.

Dne 9. 3. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele zahradních kompostérů, štěpkovače a kontejnerů na textil s názvem „Luže – předcházení vzniku odpadu“. Jednalo se
o podlimitní výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 3 661 000 Kč bez DPH. V zákonné lhůtě se do výběrového řízení se svou nabídkou přihlásili tři zájemci, jejichž nabídky
byly posuzovány hodnotící komisí ve složení Bc. Veronika Pešinová, MBA; Ing. arch.
Tomáš Soukup; Ing. Pavel Vodvárka; Petr Kerhart a Michal Zlesák, formální správnost
podaných nabídek dozoroval zástupce firmy ODPADY-JIH, spol. s. r. o., která měla administraci celé zakázky na starost. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny a komise
doporučila Radě města Luže schválit nabídku firmy MEVA-TEC s. r. o., jejíž nabídková
cena činila 3 641 400 Kč bez DPH. Rada výběr dodavatele schválila na svém zasedání dne
12. 4. 2021, po uplynutí 15denní zákonné lhůty byla dne 30. 4. 2021 s firmou MEVA-TEC
s. r. o. uzavřena kupní smlouva na výše zmíněné dodávky. Termín dodání je 6 měsíců od
podpisu smlouvy.
Prosíme všechny občany, kteří mají o kompostér zažádáno, aby byli trpěliví, momentální
termíny dodání jsou komplikovány nejen pandemickou situací, ale také nedostatečnými
výrobními kapacitami dodavatelů zahradních kompostérů – certifikovanou výrobou disponuje pouze několik málo výrobců po celé Evropě, poptávka tak velmi převyšuje nabídku.

Příjemný hlas, který často slýcháte
v rozhlase patří naší Lucce Tesařové.
		

Děkujeme.
Mgr. Dominik Pidima
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EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA MĚSTA LUŽE
K poslednímu březnovému dni r. 2021 byl ukončen projekt Efektivní
veřejná správa města Luže. Projekt probíhal od dubna 2019 a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operačního programu
Zaměstnanost, přičemž výše dotace činila 1 463 000 Kč. Hlavním
cílem bylo zvýšit kvalitu a efektivitu procesů veřejné správy ve městě
Luže, k čemuž bylo vytyčeno několik dílčích aktivit, které byly v průběhu dvou let realizovány.
Jedná se o tyto aktivity:
Tvorba strategického plánování
Strategický plán rozvoje města je důležitým opěrným dokumentem pro
činnost Luže v následujícím období (2021-2025). Plán vychází z aktuálních potřeb obyvatel a jeho cílem je nalezení shody v tom, co je pro rozvoj
města v nejbližších letech důležité k tomu, aby se mohlo rozvíjet podnikání a služby, aby byly dostupné pracovní příležitosti, sociální služby
a vzdělávání, aby zde byly dobré podmínky pro sportovní aktivity
a kulturní a spolkový život, aby se zlepšila dopravní infrastruktura, abychom si zachovali čisté přírodní zdroje a přírodu, abychom
uměli efektivně spravovat město, aby se zde dobře žilo. Strategický
plán byl zpracováván ve vztahu k fungování města a úřadu v souladu
s nadřazenými krajskými i národními strategiemi, včetně komunitního projednávání.

ce působící v regionu, znalá území a potřeb regionu, proto byla tvorba
svěřena Místní akční skupině Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
z. s., se kterou město Luže pojí dlouhodobá spolupráce.
Analytický rozbor důležitých oblastí veřejného dění ve městě
V rámci této aktivity vznikly čtyři analýzy jednotlivých oblastí ve
městě Luže, konkrétně Analýza odpadového hospodářství, Analýza
dopravně bezpečnostní situace, Analýza přírodních a kulturních památek a Analýza potenciálu cestovního ruchu.
Strategický plán i všechny analýzy jsou přístupné na www.luze.cz
v záložce „Městský úřad“ – Projekty města – 2021 – Efektivní veřejná
správa města Luže.
Ukázka z Analýzy odpadového hospodářství:

Jedná se o „živý“ dokument, proto jeho předkládaná podoba není
striktní a bude každoročně aktualizována.
Z kapacitních a profesních limitů byl pro tvorbu dokumentu zvolen
externí zpracovatel. Záměrem bylo, aby strategii prováděla organiza-

Provedení pasportizace vybavení města
Bylo vyhotoveno několik pasportů. Pasport veškeré městské zeleně zahrnuje vegetační prvky (trávníky, stromy, keře, záhony atd.),
pasport městského mobiliáře zahrnuje evidenci prvků technických
(lavičky, odpadkové koše, orientační tabule, herní prvky na hřištích,
drobné architektonické stavby, pomníky, památníky, sochy, oplocení,
zábradlí), evidovány jsou i zpevněné plochy hřišť, chodníky v zeleni,
přístřešky, vodní plochy apod. Dále vznikl pasport veškerého veřejného osvětlení. Nad rámec projektu byl pak vyhotoven pasport místních a účelových komunikací města Luže včetně pasportu dopravního
značení. Účelem vzniku všech pasportů je zejména optimalizace správy a údržby majetku města.
Všechna data jsou v elektronické podobě dostupná pracovníkům města Luže, pasporty tak mohou být průběžně aktualizovány tak, aby odpovídaly skutečnému stavu.
Zefektivnění komunikace s veřejností formou interaktivního
webového portálu
Vznikly nové webové moduly pro veřejnost:
Komunální služby – modul, který městu umožňuje vytvořit přehledný a barevně členěný kalendář plánovaných svozů různých typů ko-
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munálního odpadu a dále slouží k informování a lepší orientaci občanů, kdy se v dané městské
části odpad sváží.
Přístupné na www.luze.cz v záložce „Péče a služby“ – Komunální služby.
Životní situace – modul zobrazuje přehlednou formou strom nejrůznějších životních situací
a nabízí občanům pomocné informace k jejich řešení. Lze jej editovat a dle potřeby přidávat ty
situace, které jsou specifické pro naše město. Invence je tedy vítána.

KVĚTEN 2021

TŘI VETERÁNI
ZÁJEZD DO DIVADLA
•
•
•

Pátek 28. května 2021 od 20,30 hod.
Hrad Kunětická hora
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO
PARDUBICE

Přístupné na www.luze.cz v záložce „Městský úřad“ – Životní situace.
V rámci projektu došlo také ke kompletnímu redesignu webových stránek města Luže a pořízení uživatelských účtů pro zaměstnance. Tento systém je využíván např. pro neveřejné předávání dokumentů pro zastupitele, radu města apod.
Vzdělávání zaměstnanců úřadu
V rámci projektu byla organizována školení, kterých se účastnili zaměstnanci města. Jednotlivá školení byla obsahově koncipována tak, aby se každému účastníku dostalo vzdělání v oboru
či agendě, kterou vykonává.

předloha Jan Werich/scénář Zdeněk Svěrák/hudba Jaroslav Uhlíř
Zábavný pohádkový příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se zapletou do světa kouzel a jejich povahy a pocit moci je svedou
proti sobě.
Dopravu autobusem zajistí zdarma město
Luže, odjezd z náměstí v 18,30 hod.

Všem zastupitelům i občanům, kteří se na projektu podíleli, děkujeme za spolupráci.
Vstupenky si můžete objednávat na
tic@luze.cz nebo na tel: 736 481 206,
cena 390 Kč

OSVĚDČENÍ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, sledujte www a fb města, kde budou
aktuální informace o představení!

MĚSTO LUŽE
2020

15 110

180,32

70

8 858,47

332

91 190,90

91 191

8 691,46

306,77

357

54 538

378,97
25 265

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021
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MĚSTO LUŽE

náměstí Plk. Josefa Koukala 1
538 54 Luže

Tajemnice Městského úřadu Luže oznamuje vyhlášení výběrového řízení
na obsazení pracovní pozice

„VEDOUCÍ ODBORU VÝSTAVBY“
Zaměstnavatel:

Město Luže

Druh práce:

Vedoucí pracovník – zajišťování agendy investiční činnost,
organizace výkonu agend: správa majetku, stavební úřad,
rozvoj města, územní plánování, správa bytového a
nebytového fondu, správa sportovišť, technické služby města,
odpadové hospodářství

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) – předpokládaný nástupní plat 32.000,- Kč

Místo výkonu práce:

Městský úřad Luže

Doba trvání pracovního poměru:
Předpokládaný nástup:

na dobu neurčitou

1. 7. 2021, případně dle dohody

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) stavebního zaměření, vysokoškolské
vzdělání výhodou,
• pečlivost, důkladnost, spolehlivost, ochota učit se a vzdělávat se,
• výborné organizační, komunikační, řídící a rozhodovací schopnosti, vlídný přístup
k lidem, systémová práce, práce v kolektivu, kladný vztah k ochraně životního
prostředí,
• kultivovaný projev, vystupování, znalost a dodržování etikety,
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MĚSTO LUŽE

náměstí Plk. Josefa Koukala 1
538 54 Luže
•
•
•
•

zkušenost s legislativou veřejné správy výhodou,
zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu výhodou nebo ochota doplnit
si potřebné vzdělání,
perfektní znalost práce na PC MS Office (expert), znalost práce v programech Gramis,
Vita a AutoCad výhodou,
řidičské oprávnění skupiny B.

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 17.5.2021
do 10:00 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 – výběrové řízení – Vedoucí odboru výstavby“.
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/
Město Luže si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů, případně zrušit
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Luži dne 14.04.2021
…………………………………….
Ing. Hana Broklová v.r.
tajemnice Městského úřadu Luže

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného dne 17. března
2020 od 18:00 hodin v ,,Sokolovně“
– Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký, M. Zlesák, M. Hrnčál, P. Remeš, S. Peterka, I. Grimlová, P. Kerhart, T. Soukup
Omluveni: M. Sýs, J. Stoklasa, A. Košvanec,
P. Holomek
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/12
		
Program 12. zasedání Zastupitelstva města
Luže
02/12
Ověřovatelé: Petr Kerhart, Michal Zlesák
03/12				
Návrhovou komisi: Irena Grimlová, Jiří
Kopecký
04/12
Pana Davida Frencla členem Osadního výboru
pro místní část Radim.
05/12
Čerpání rozpočtu města za období I. - XII.
/2020, dle přílohy.
07/12
Rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy
s úpravou na par. 3639 – snížení na částku ve
výši 800 tis. Kč, na par. 3321 - snížení na částku 2 800 tis. Kč. Celkem zapojení zůstatku ve
výši 5 590 tis. Kč.
08/12
Souhlas zřizovatele pro Základní školu Luže,
okres Chrudim, se zřízením školního klubu
a se zápisem školního klubu do rejstříku škol
a školských zařízení, dle přílohy.
09/12
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2021 pro TJ
Luže ve výši 118.000,00 Kč, dle přílohy.
10/12
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2021 pro SDH
Luže ve výši 55.000,00 Kč, dle přílohy.
11/12
Plán rozvoje sportu města Luže na roky
2021 - 2025, dle přílohy.
12/12
Směrnici pro nakládání s osobními údaji, dle
přílohy.
13/12
Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem Jiřím Kopeckým na zastupování pracovní pozice správce sportovního areálu.
14/12
Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku
Ministerstva kultury z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 v celko-

vé 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
15/12
Podání žádosti o Obnovu katastrálního operátu novým mapováním Katastrálnímu úřadu
pro Pardubický kraj – Katastrální pracoviště
Chrudim.
16/12
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.
17/12
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.
18/12
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 komunikace, ve vlastnictví rodiny M., k. ú Doly, dle
přiložené směnné smlouvy. Rozdíl výměr za
náhradu 25 Kč/m².
20/12
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.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
21/12
Vypracovanou studii Návrší poutního kostela na Chlumku v Luži od zpracovatele
I X A, v.o.s., dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
22/12
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).
Zamítnuté návrhy – usnesení nepřijato:
06/12
Rozpočtové opatření č. 1/2021, dle přílohy.
19/12
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
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o výměře 1611 m², zahrada, vše v k. ú. Zdislav, manželům K. za cenu 900 tis. Kč, dle
přílohy.

Výpis usnesení
z 50. schůze Rady města Luže konané
dne 29. 03. 2021 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, M. Sýs,
V. Volejník,
Omluveni: J. Kopecký
Rada města schvaluje:
01/50
V souladu s platnou legislativou mimořádnou
odměnu řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim za
rok 2021, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle
přílohy.
02/50
Souhlas zřizovatele s realizací projektu OP
VVV Výzva č. 02_20_080 pro ŠABLONY III,
dle přílohy.
03/50
Smlouvu č. OSV/21/70925 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se
zákonem č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, dle přílohy.
04/50
Dodatek k rámcové smlouvě č. 16720540,
změna podmínek rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji
elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství s T-Mobile Czech Republic
a.s., IČ: 64949681, dle přílohy.
05/50
Příkazní smlouvu s příkazníkem Centrum
evropského projektování a.s. na administraci
veřejné zakázky v rámci projektu „Stavební
úpravy v ZŠ Luže“, dle přílohy.
06/50
Podání žádosti o dotaci na projekt Oprava
a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk do Podprogramu 3 - Podpora památkové
péče v Pardubickém kraji na rok 2021.
07/50
Organizační řád Městského úřadu Luže od
1. 4. 2021, dle přílohy.
Rada města stanovuje:
08/50
Celkový počet zaměstnanců města zařazených
v Městském úřadu Luže od 1.4.2021, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
09/50
Smlouvu o pachtu na pozemkovou parcelu
č.20/14 o výměře 327 m² v k. ú. Srbce pro pana
A. Č., Srbce č. p. 6, Luže na dobu určitou od
1. 4. 2021 do 31. 3. 2026, dle přílohy.
10/50
Smlouvu o pachtu na pozemkovou parcelu
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č. 215/2 o výměře 3 559 m² v k. ú. Zdislav
pro paní H. V. a pana B. V., Hamzova č. p.
152, Luže na dobu určitou od 1. 4. 2021 do
31. 3. 2026, dle přílohy.
11/50
Výpověď Smlouvy o nájmu pozemku ze dne
18. 10. 2007 s nájemcem panem V. K., Rosice
č. p. 12, Rosice u Chrasti.
12/50
Dodatek č. 2 pachtovní smlouvy s pachtýřem
panem M. N., Doly č. p. 8, Luže, dle přílohy.
13/50
Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor v Luži č. p. 241, Komenského ulice,
na dobu určitou o 1 rok, a to od 1. 5. 2021 do
30. 4. 2022, dle přílohy.
14/50
Smlouvu o výpůjčce na část pozemkové parcely č. 977/36 k. ú. Luže o výměře cca 28 m²
pro společnost Bačkovský spol. s r. o, Horní
Studenec 105, Ždírec nad Doubravou, dle

tické zajištění jižní hradby hradu Košumberk
v Luži“ od pana Ing. Libora Smejkala IČ:
71913688, dle přílohy.
Rada města revokuje:
23/50
Usnesení č. 08/48 objednávky na koupi příkopového mulčovacího ramena pro údržbu zeleně města Luže, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
24/50
Kupní smlouvu dle cenové nabídky na koupi
příkopového mulčovacího ramena pro údržbu
zeleně města Luže od společnosti P & L, spol.
s. r. o. IČ: 00351504, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
25/50
Záměr prodeje pozemkové parcely p. č. 326/1
o celkové výměře 776 m², zahrada, v k. ú.
Bělá.
Rada města doporučuje ZM schválit:
26/50

telem Vodárenská společnost Chrudim, a.s.,
na projektovou dokumentaci „Vodovod –
v místních částech Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky“, dle přílohy.
06/51
Rozhodnutí o výběru dodavatele MEVA-TEC
s. r. o., IČO: 62742051, v rámci veřejné zakázky: „Luže – předcházení vzniku odpadu“,
dle přílohy.
07/51
Kupní smlouvu v rámci veřejné zakázky
„Luže – předcházení vzniku odpadu“ se společností MEVA-TEC s. r. o., dle přílohy.
08/51
Rozhodnutí o výběru dodavatele Šálek s. r. o.,
IČ: 26277336 na pořízení malotraktoru s nástavbami pro údržbu města Luže, dle přílohy.
09/51
Kupní smlouvu na pořízení malotraktoru
s nástavbami pro údržbu města Luže od společnosti Šálek s. r. o., IČ: 26277336, dle pří-

přílohy.
15/50
Záměr výpůjčky části pozemkové parcely č. 977/36 k. ú. Luže o výměře cca 28 m²
pro společnost Bačkovský spol. s r. o, Horní Studenec 105, Ždírec nad Doubravou,
dle přílohy.
16/50
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě,
s panem M. B., dle přílohy.
17/50
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě č. IV-12-2019144/
VB3 s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností ELPROM CZ s. r. o., dle přílohy.
18/50
Nový ceník ukládání odpadů na skládku
Luže-Dolečka, dle přílohy.
19/50
Oznámení výběrového řízení – zadávací
podmínky k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení „Výstavba chodníku směr
Voletice“, dle přílohy.
20/50
Rozhodnutí o výběru dodavatele Stavební
a pece, spol. s.r.o., Chrudim, IČ: 49282522 na
veřejnou zakázku Oprava a statické zajištění
jižní hradby hradu Košumberk v Luži, dle
přílohy.
21/50
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Stavební
a pece, spol. s.r.o., Chrudim, IČ: 49282522 na
veřejnou zakázku Oprava a statické zajištění
jižní hradby hradu Košumberk v Luži, dle přílohy.
22/50
Objednávku dle cenové nabídky na technický dozor stavebníka na akci: „Oprava a sta-

Kupní smlouvu č. 1003V21/41, kterou budou
do vlastnictví města Luže z vlastnictví Státního pozemkového úřadu zakoupeny podíly
pozemků:
p. č. 543/11, orná půda,
p. č. 543/30, orná půda,
p. č. 543/31, orná půda,
p. č. 1031/19, ostatní plocha,
p. č. 1031/20, ostatní plocha, vše v k. ú. Luže,
za cenu 1 047 570 Kč, dle přílohy.

lohy.
10/51
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s Povodím Labe, státní
podnik, ke stavbě Splašková kanalizace Bělá-Radim, dle přílohy.
11/51
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 349
o výměře 254 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, v k. ú. Luže.
Podmínky prodeje: rekonstrukce opěrné zdi
na hranici s pozemkem p. č. 1011, k. ú. Luže.
12/51
Objednávku dle cenové nabídky na zpracování studie na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v obci Bělá“ od společnosti re:architekti
studio s.r.o., IČ: 05559022, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
13/51
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce v režimu zákona na akci: „Město Luže - Stavební
úpravy ZŠ Luže“, dle přílohy.
14/51
Členy komise pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky na stavební práce
v režimu zákona na stavební akci: „Výstavba
chodníku směr Voletice“, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 51. schůze Rady města Luže konané
dne 12. 04. 2021 v 13:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký, M. Zlesák
Omluveni: M. Sýs
Rada města schvaluje:
01/51
Objednávku dle cenové nabídky na zhotovení
faksimile pergamenové listiny s přivěšenou
pečetí Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka u MgA. Ivana Kopáčika, dle přílohy.
02/51
Zavedení komunikačního systému Mobilní
rozhlas, dle přílohy.
03/51
Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi
Městem Luže a panem Jiřím Pasekou, dle
přílohy.
04/51
Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na stavební
práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Město Luže - Stavební úpravy ZŠ
Luže“, dle přílohy.
05/51
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovi-

Rada města doporučuje ZM schválit:
15/51
Prodej části pozemkové parcely č. 843/2,
nově jako p. č. 843/4 o celkové výměře 526
m², ostatní plocha – ostatní komunikace a části pozemkové parcely 843/1, nově jako p. č.
843/5 o celkové výměře 847 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, obě v k. ú. Radim,
za cenu 30 Kč/m², dle přílohy.

HRAD KOŠUMBERK
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HRAD KOŠUMBERK
Hrad Košumberk je obvykle v měsíci dubnu veřejnosti již otevřen, kdy to bude letos, se ještě neví (napsáno 12.4.). Kastelán dobu, kdy je památka
uzavřená kvůli vládním opatřením, využívá k přípravám na sezónu. Proběhlo každoroční čištění okapů, opravuje se podlaha ve stánku s občerstvením, renovuje se podium pro divadelní představení atd. Během provozu by tyto práce návštěvníky obtěžovaly. Pro turisty máme také novinku,
letos bude možné při koupi vstupenek nebo upomínkových předmětů, zaplatit kartou. Věříme, že tato rychlejší a pohodlnější služba návštěvníky
potěší. Doufáme, že se brány hradu otevřou už v květnu. Těšíme se Vás!

STÁNEK NA HRADĚ KOŠUMBERKU OTEVŘEN

HRAD KOŠUMBERK

O
PIV

2°

1
TA
AS

VL

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

NÁVŠTĚV
V N Í D O BA
10:00 -17:00
duben - květten

střeeda - nedělle + státní svátky

čeerven - srpen

úterý - nedělle + státní svátky

záříí - řííjen

pátek - nedělle + státní svátky

Vstup na nádvoří ZDARMA

OTEVÍRACÍ DOBA 11 – 17 hod.
ST – NE

KVĚTEN

VSTUPNÉ

ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

ÚT – NE

Dětti do 6-ti let

zdarma

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

4 0 Kč

(v případě akcí déle) NEBO DLE POČASÍ

Dospěllí

70 K č

Čepovat budeme své vlastní pivo Vlasta 12%, které můžete ochutnat jen u nás na hradě. Pro

Rodinné (2 dospěllí + 2 dětti)

180 Kč

MŠ, ZŠ skupinové vstupné

10 Kč//os.

Povolení k fotografování

30 K č

+ státní svátky

žíznivé pod 18 let nabídneme čepované české ovocné limonády KOLI z Kolína. Na zahnání
hladu budeme připravovat střídavě vymazlené sendviče, burgery, hot-dogy a podobné dobroty
rychlého občerstvení. Určitě nebudeme opomínat ani vegetariány nebo masozřouty, kteří chtějí
ochutnat něco nového.
Pro pohodové výletníky, kteří nikam nespěchají nabídneme vynikající kávičku z profi

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

presovače a něco sladkého k tomu.
Víkendové akce ( které budeme pořádat ve spolupráci s hradem a městem) budou vesměs tématické dle dané akce, kde nebudou chybět dobroty z grilu a různá kulinářská překvapení.
Těšíme se na Vás a přijďte ochutnat. Vaše Vlasta
IČO: 05528445
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VÝSLEDKY ANKETY NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
CHRUDIMSKA ROKU 2020
Třináctý ročník ankety o Nejúspěšnějšího sportovce Chrudimska zná své výsledky pro uplynulý rok 2020. Poprvé v její dlouhé historii nedojde
k tradičnímu slavnostnímu vyhlášení, které se
letos mělo konat v Kulturním klubu ve Skutči.
Vzhledem k aktuální pandemii koronaviru (zákazu veřejných a kulturních akcí) byly výsledky vyhlášeny bez slavnostního ceremoniálu.
Je to poprvé od znovuobnovení tradiční ankety
na našem okrese v roce 2008.

Chrudim Klára Bažoutová , tentokrát před
Vojtěchem Vašákem (Karate klub Lichnice)
a další atletkou Lucií Dvořákovou. V mládežnických kolektivech putuje titul do chrudimského futsalu, jejichž tým U19 si za druhé
místo v Juniorské lize vysloužil i titul v konkurenci celého okresu.

I v uplynulém roce, kdy se ze stejného důvodu několik měsíců nemohlo příliš sportovat
a dosahovat dalších osobních úspěchů, ať už
na poli jednotlivců či týmů, nalezneme řadu
vynikajících výsledků sportovců z okresu
Chrudimska, za které byli ve svých kategoriích nominováni.

I v dalších kategoriích slavily především míčové sporty. Kategorii dospělých v jednotlivcích
ovládl potřetí v historii ankety hráč futsalové
Chrudimi, na nejvyšší „bednu“ se postavil
reprezentant Tomáš Koudelka, který kromě
titulu dokázal s národním týmem postoupit na
světový šampionát. Tentokrát na prvním místě
vystřídal atletku Barboru Tichou, která skončila druhá, třetí příčka putuje do MFK Chrudim
za kapitánem Ondřejem Kesnerem.

A kdo tedy byl odbornou porotou v hlasování
zvolen? Kategorii mládežníků potřetí za poslední čtyři roky opanovala atletka z Atletiky

I v kolektivech dospělých slavil klub FK Chrudim, který byl na první místo vybrán díky vítězství v nedokončeném ročníku futsalové ligy

a především za vzornou reprezentaci v Lize
mistrů. Těsně za ním skončil účastník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY MFK Chrudim, který se na jaře zachránil a v následujícím podzimu se vyšplhal až na čtvrtou pozici druhé ligy.
Třetí místo patří HC Chrudim.
V kategorii trenérů již chrudimští fotbalisté futsalisty předčili, Jaroslav Veselý sklidil
úspěch za svoji příkladnou práci, těsně za ním
skončili brazilský kouč futsalistů Felipe Conde a trenér HC Chrudim Jiří Polák.
Do síně slávy byli zařazeni oba nominovaní
- Ing. Josef Blažek z Tělovýchovné jednoty
Horní Bradlo a Ing. Vladimír Krejcar z TC
Chrudim, krajánkem roku se stal liberecký fotbalista a reprezentant Jakub Pešek (odchovanec FC Hlinsko, který z AFK Chrudim v roce
2010 přestoupil společně s Lukášem Julišem
do AC Sparta Praha) a kategorii Masters opanoval Karel Fiedler z Atletiky Chrudim.

AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Automatizace, digitalizace, robotizace - využijete příležitost? MAS a oblastní hospodářská komora spolupracují, letní kempy s MAS
Nové dotační období 2021-2027 mimo jiné
otevírá podnikatelům ve spolupráci s MAS
řadu zajímavých možností, jak zlepšit své
podnikání. Vedle využití obnovitelných
zdrojů energie (to jsou hlavně fotovoltaické
elektrárny v rámci výzev Modernizačního
fondu), o kterých jsme již informovali a kde
se připravuje další podpora MAS a obcí ve
spolupráci s Pardubickým krajem, je třeba
rozhodně zmínit oblast technologií a konkurenceschopnosti. OP Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost je zaměřen hlavně
na podporu technologické inovace podniků,
automatizaci, robotizaci, digitalizaci apod.,
ale také podporuje rozvoj spolupráce v oblasti využití moderních technologií. K tomu
všemu je třeba mapovat (animovat) podnikatelský potenciál na venkově, a to velmi
konkrétně, proto nyní ministerstvo průmyslu
a obchodu zjišťuje bližší informace o možné
absorpční kapacitě žádostí přes MAS, tedy
zájem o projekty do 2 mil. Kč, s předpoklá-

danou dotací 50 %, u kterých je předpoklad
realizace už v letech 2022-2023.
Chcete-li cesty přes MAS využít, kontaktujte
nás, či vyplňte záměr zde: https://forms.gle/
fp1WowLaLDATVv4BA, ozveme se vám.
Z výše uvedeného je patrné, že výrazným
rysem připravovaných strategií MAS je daleko přesnější a zacílený popis aktivit, kterými strategie řeší identifikované potřeby ve
svém území. Proto MAS nejen intenzivně
prohlubuje spolupráci s relevantními partnery-Smart Akcelerátor PK, P-PINK atd., ale
novinkou pro jaro 2021 je chystané podepsání Memoranda o spolupráci mezi Krajskou
hospodářskou komorou – oblastí Chrudim
a mezi místními akčními skupinami, které
zde působí: MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, dále MAS Hlinecko, MAS
Železnohorský region a MAS Chrudimsko. Jako pozorovatel bude memorandum
podporovat též MAS Podhůří Železných
hor ze sousedního Kraje Vysočina. Prvním
výsledkem spolupráce je výměna informací, aktuality, představování nových členů

i operativní marketing a reklama – CR-market, 1.on-line magazín pro podnikatele
a o podnikatelích oblasti Chrudim.
Během dubna MAS připravila žádost na variantu příměstských táborů do výzvy MŠMT. Ve spolupráci převážně s komunitními školami a centry
a dalšími organizacemi z území je připravováno 8 letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID
19 na děti, které ve školním roce 2020/2021
plnily povinnou školní docházku.
Další informace najdete na webu MAS https://www.masskch.cz/, aktuální informace
pro rodiče i pedagogy na webu http://www.
map2030.cz/ a můžete nás sledovat i na FB
https://www.facebook.com/masskch
Kancelář MAS SKCH
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Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“ individuálním úklidem odpadků v našem okolí. Jsme Vám my i naše děti velmi vděční, že pomáháte naší zemi přežít.

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa,
aby nezamořila životní
prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou však v posledních letech
„wolframky“ postupně nahrazovány
úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je,
že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až
o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny
a zářivky i velmi malé množství toxické
rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se
vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat
je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách
komunálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“
vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat do organické formy, která
je obzvláště nebezpečná pro nervovou
soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o staré elektro
EKOLAMP v rámci zpětného odběru
zdarma sbírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své
služby i na další elektrozařízení. Nově se
tak postará například o vysloužilé domácí spotřebiče, elektrické hračky a nástroje
nebo vybavení pro volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného
dvora, nejbližší prodejny elektra či do
označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje
přes 4500 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se
dozvíte na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se nachází v Luži, je
otevřen v pondělí a ve středu od 13 do
17 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin.

UKLIĎME LUŽI
A OKOLÍ

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

V ÍC INF O R MA C Í N A J D E T E N A W W W . Z A K AZ L A H V I . C Z
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PŘÍBĚH OSKARA FELSENFELDA,
VÝZNAMNÉHO ŽIDOVSKÉHO EPIDEMIOLOGA, VÁLEČNÉHO
UPRCHLÍKA PŘED HITLEREM
V letošním roce slaví 120. výročí založení
Hamzova léčebna v Luži. Ve více než stoleté
historii této léčebny zanechali významnou
stopu také židovští lékaři, kteří zde působili.
Se zahájením příprav na pokládání stolpersteinů ve městě Luže v roce 2020 byla pozornost soustředěna také na lékaře, působící
v této léčebně, které stejně jako ostatní Židy
z městečka dostihl zrůdný nacistický plán
k jejich likvidaci.
Výzkum ukázal, že před válkou působili
v léčebně dva lékaři a dvě lékařky židovského původu a na většinu z nich
se prakticky zapomnělo. Přesto se
postupně podařilo rozkrýt jejich
osudy a každý z těchto příběhů by
vydal na román. Zajímavým společným motivem v životní pouti
všech těchto lékařů je, že přišli do
Luže jako „imigranti“ z východu –
ženy lékařky pocházely z Lotyšska
a Besarábie (dnešní Moldavsko),
muži byli ze Slovenska a Maďarska. Spojoval je však fakt, že studovali v Československu; kromě
slovenského doktora Schwitzera;
byli všichni absolventy Karlovy
Univerzity, která se právě studentům ze zemí s tzv. Numerem Clausem (kvóta na židovské studenty)
otevřela. Když však chtěli v Československu zůstat, pracovat zde
a získat občanství, čekal je dlouhý
a složitý boj s úřady. Obě lékařky
je získaly právě v době svého působení v Luži, ale až poté, co léčebna
musela opakovaně potvrzovat, že
trpí akutním nedostatkem lékařů
a tyto lékaře skutečně naléhavě potřebuje.
V loňském roce byl přímo v prostoru léčebny u pavilonu E umístěn
stolperstein MUDr. Pesii Elisonové
– Kopperlové – jediné z těchto lékařů, kterou nacisté dostihli, odvlekli, prošla
lágry včetně Osvětimi a Bergen-Belsenu a se
štěstím přežila. Její tři další kolegové, o kterých se zmíníme dál, měli v tomto směru víc
štěstí a nacistům různým způsobem unikli.
Druhou ženou – lékařkou – byla MUDr.
Šeina Živová – Fleischmannová, jejíž osud
je spojen s příběhem Nicholase Wintona.
Jejím manželem se před válkou stal Rudolf
Fleischmann, starosta nedaleké Proseče,
který se zasadil o udělení domovského práva
v obci židovským - německým spisovatelům
bratrům Mannovým, což byla podmínka pro

udělení československého občanství, tudíž
i pasu, s nímž mohli vycestovat do USA
a zachránit se před nacisty. Fleischmann se
díky tomu ocitl na seznamu osob, pro které
šlo gestapo okamžitě po okupaci, naštěstí
byl varován a včas stihl uprchnout do Anglie. Jeho dvě dcery se tam pak dostaly právě
záchrannými vlaky, organizovanými Nicholasem Wintonem a jeho spolupracovníky.
Šeině Fleischmannové se pak podařilo za
pomoci Červeného kříže a „spojení rodiny“
do Anglie dostat přes Norsko.

raci Wiener-Neustadt. Jeho rodiče pocházeli z Maďarska neboli Uher. V roce 1914 se
rodina přestěhovala do Horních Uher - slovenského Zvolena. Zde získal Oskarův otec
práci jako účetní v továrně. Na gymnázium
chodil Oskar v letech 1916 – 1924 do slovenského Lučence a odtud odešel na univerzitu do Prahy. Jeho rodiče se ze Slovenska,
v té době již součásti Československa, vrátili v roce 1923 do maďarské Budapešti, kde
měl Oskarův otec Isidor bratra. K němu se
rodina nastěhovala.
Oskar absolvoval medicínu na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1930,
ve studiu však chtěl ještě pokračovat.
V roce 1931 se zapsal na stejné univerzitě na Fakultu přírodních věd,
kde se zabýval chemií. Od roku 1930
pracoval na Ortopedické klinice Univerzity Karlovy jako vedoucí lékař,
ovšem bez nároku na plat, protože
pobíral stipendium odborné společnosti „Ferran“ pro zkoumání tuberkulózy se sídlem v Barceloně. Pro
zajímavost: jeho stipendium činilo
12 000 Kč ročně, nájem jeho bytu činil pro srovnání 3 000 Kč ročně.

Příběhu Šeiny Živové – Fleischmannové
bude věnován samostatný článek.
Kromě těchto dvou žen působili ve 30. letech v léčebně také dva židovští lékaři –
MUDr. Oskar Felsenfeld a MUDr. Alexander Schwitzer.
Příběh prvního z nich budeme nyní sledovat.
Jeho životní osud v dětství je téměř typickou
ukázkou života obyvatele rakousko-uherské
monarchie. Oskar se narodil v roce 1906 do
rodiny maďarského úředníka v rakouském
Wöllersdorfu, městečku v dnešní aglome-

Oskar se však nevěnoval pouze
studiu, našel si v Praze též nevěstu. Stala se jí Marie Johanna Černá, pocházející z Mladé Boleslavi.
V roce 1924 působila jako vychovatelka v Praze. Přes krajanský
spolek, tzv. Československou kolonii v Paříži, si zajistila ve Francii
místo služebné a získala povolení
k vycestování na dva roky. Po návratu byla zaměstnána v čítárně
spolku „Studentský domov“ v Praze (od roku 1928). Možná právě
zde se s Oskarem seznámili. Marie nebyla židovského vyznání,
a Oskar se rovněž za účelem sňatku nechal zapsat jako evangelík.
Svatba se konala v Praze na Vinohradech
21. února 1931.
Ještě v době před svatbou začal Oskar usilovat o získání československého občanství.
Přestože v Československu žil od roku 1914,
vystudoval lékařství a dál vědecky pracoval,
nedařilo se mu občanství získat. V roce 1930
byla jeho žádost zamítnuta, přestože již od
roku 1928 měl přislíbeno domovské právo
v obci Zvolen, kde s rodiči po několik let žil
(udělení domovského práva bylo podmínkou
k udělení občanství). Ministerstvo vyžado-
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valo prohlášení maďarského státu o tom,
že jeho občanství pozbyl. Obec Szescény
(rodiště Oskarova otce, kde by tak na základě tohoto zákona měl mít domovské právo
i jeho syn) potvrzení vydala s tím, že v ní
domovské právo nemá. Prvorepublikové zákony stanovily, že žena získává manželstvím
občanství svého muže. Tohoto faktu si byla
Marie dobře vědoma, proto se již před svatbou snažila pomoci svému snoubenci občanství získat - dokonce psala žádost o milost
a podporu na Kancelář prezidenta republiky.
Nicméně do svatby se Oskarovi občanství
získat nepovedlo. Takže ve chvíli sňatku
žádné neměl, protože maďarské ztratil příliš
dlouhou dobou pobytu mimo maďarské území, a Marie Černá sňatkem s Oskarem fakticky své československé občanství ztratila.
V momentu po svatbě byli tedy oba bezdomovci bez státní příslušnosti. Proces
jejího získání byl velice zdlouhavý, trval
prakticky dva roky, a Oskarovi komplikoval jeho vědeckou činnost, protože bez
občanství neměl ani pas, na který by mohl
do ciziny vycestovat. Musel si složitě žádat o vycestování bez něj, což ho brzdilo
v účasti na vědeckých kongresech.
Nakonec v listopadu 1932 oba manželé československé občanství získali. Oskar ukončil svou práci na klinice v Praze a v roce
1933 nastoupil do Zemského ústavu pro tuberkulózní děti v Luži – Košumberku a zde
působil až do dubna 1939, kdy byl jako Žid
nucen léčebnu opustit.
S Marií se v roce 1933 přistěhovali do Luže
a pronajali si zde dům čp. 285, což byla
pěkná vilka se zahradou na okraji města,

Marie Johanna Felsenfeldová (roz. Černá)

a brzy se zapojili do kulturního života městečka. Mladý lékař se výrazně zapsal do
vzpomínek jiného významného rodáka – Josefa Schwarze-Červinky (1915 – 2004). Ten
o něm vypráví ve svých rozhlasových vzpomínkách, které byly vydány i knižně pod názvem Trpělivě obnošené tělo.
Josef Schwarz, o devět let mladší než Oskar,
k mladému lékaři vzhlížel. Zároveň se ukazuje, že Oskar na své židovství tak docela
nezapomněl, protože se nějakým způsobem
kontaktoval se zdejší židovskou komunitou.
Rovněž to byl člověk kulturní, který se zapojil do místního společenského života. Byl
nadšený amatérský flétnista a spolu s další
židovskou lékařkou z léčebny, o které již
byla řeč, nadanou klavíristkou – MUDr.
Pesií Elisonovou – Kopperlovou a ještě jedním místním hudebníkem utvořili komorní
trio, s nímž provozovali veřejná vystoupení. Oskar svému mladému příteli Pepíkovi byl vzorem, vyprávěl mu dobrodružné
historky ze svého života – jak se později
ukázalo, byly často smyšlené. Byl však
natolik přesvědčivý, že to Pepík, později
vzdělaný a rovněž životem zběhlý člověk,
nikdy neprohlédl.
Pátrání po osudu Oskara Felsenfelda bylo
nejprve sbíráním střípků jeho života, až se
autorce tohoto textu podařilo kontaktovat
vzdálené příbuzné, žijící v USA, a mezi
nimi též jednoho přímého pamětníka, který
se s Oskarem osobně setkal. Je to jeho vzdálený bratranec Gary Felsenfeld, narozený
v roce 1929, který poskytl cenná svědectví
o jeho životě. Po objevení jeho zámořské kariéry se postupně otvírá příběh života vzdělaného muže s nevšedním osudem. Zároveň
se z několika zaznamenaných vzpomínek
očitých svědků jeho života, přátel a kolegů,
rýsuje povaha veselého, společenského a nekonformního člověka.
V americkém odborném časopise Acta tropica vyšel rok po Oskarově smrti v roce
1978 článek jeho kolegy a přítele, profesora
Williama Burrowse, emeritního profesora na
University of Chicago. V jakémsi nekrologu
shrnuje profesor Burrows Oskarův „dobrodružný“ život na základě toho, co mu o sobě
Oskar sám vyprávěl, v odborné části pak
toho, čeho byl sám svědkem. Po přečtení
článku by čtenář lehce nabyl dojmu, že byl
doktor Felsenfeld jakýsi všestranně nadaný
James Bond. Nechme vyprávět Burrowse:
začíná Oskarovými studii v Praze, vyzdvihuje k tomu jeho hudební nadání s tím, že
v době studií byl prvním flétnistou České
filharmonie. Následuje neuvěřitelný popis
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Felsenfeldovy cesty z Evropy do Ameriky
v době Hitlerova tažení po roce 1939. Podle
autora uprchl dr. Felsenfeld na lyžích z Tyrol
do Itálie, kde ho zachránilo přátelství s jakýmsi Monsignorem v Miláně, starým rodinným přítelem, který mu pomohl před italskými carabinieri a zařídil mu místo na lodi,
směřující do Ameriky. Záchrana však neměla
dlouhého trvání. Loď ve Středozemním moři
v blíže neurčené době zastavilo francouzské
námořnictvo, byla nucena přistát v Marseille,
všichni bojeschopní muži nuceni vstoupit do
cizinecké legie a následně odesláni k výcviku do Afriky. Poté byli znovu převezeni do
Francie, kde však již armáda musela ustoupit,
takže byli z Dunkirku evakuováni do Británie. Po evakuaci se Oskar dostal do Londýna,
kde byl v potrhané uniformě legionáře promptně předveden před samotného generála
de Gaulla, který ho okamžitě angažoval do
Francouzské osvobozenecké armády. Autor
úplně nevysvětluje, jak k tomu došlo, ale brzy
čekala Oskara další výzva v podobě parašutistického výsadku do Norska, který se úplně
nepovedl, Oskar spadl do moře a byl vyloven
britským námořnictvem.
Celý tento příběh zde vypisuji nikoli proto,
abychom snad zesměšnili autora předchozího textu, ale jako doklad toho, že dr. Felsenfeld byl skutečně přesvědčivým vypravěčem, který dokázal oklamat i své jinak velmi
vzdělané kolegy v zámoří (kteří ale neměli
příliš představu o průběhu války v Evropě
a postupu válečných operací a neměli ani
možnosti si jeho slova ověřit). Dokumenty
o Oskarově pohybu samozřejmě snadno ukazují, že celý jeho heroický příběh je pouze
fabulace. Můžeme dokonce z dalších střípků
vytvořit hypotézu, že Oskar trpěl tzv. bájivou lhavostí, protože vzpomínky různých
jeho přátel nezávisle na sobě ho usvědčují
z podobného „přehánění“. Výše zmiňovaný
Josef Schwarz – Červinka, který sám prošel
útěkem před Hitlerem, válečným životem
v Londýně, návratem do Československa
a životem za železnou oponou, rovněž ve
svých vzpomínkách vypráví, že Oskar se
účastnil tzv. povstání republiky rad v Maďarsku v roce 1919 a byl vězněn, tedy že
„měl dobrodružný život“. A překvapivé je,
že ani jako starý zkušený muž tyto fabulace
neprohlédl, když své vzpomínky vyprávěl
a sepisoval.
Pravda však je taková, že Oskar to svému
mladému posluchači namluvil stejně přesvědčivě, jako později svým americkým přátelům
vpravdě „špiónskou“ kariéru. V době, kdy
v Maďarsku probíhalo komunistické povstání Bély Kuna, bylo Oskarovi 13 let a chodil
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na gymnázium v Lučenci. Jak mu později
potvrdí samy maďarské úřady k žádosti o občanství, od roku 1914 na maďarském území
nežil. Jeho mladý posluchač Josef Schwarz se
na jiném místě textu doznává, že sám v mládí
podléhal levicovým ideálům (ač syn továrníka), podobně jako mnoho mladíků jeho věku,
a tak se dá vcelku snadno vysvětlit, proč si
jeho starší přítel vymyslel právě podobný příběh s účastí na komunistickém puči.
Podobně historka o „flétnistovi České filharmonie“ má reálný základ – v triu v Luži skutečně Oskar na flétnu hrál, pro potřeby amerického publika však své účinkování „malinko“
vylepšil známějším hudebním tělesem…
Abychom se však vrátili ke skutečnému životnímu příběhu Oskara Felsenfelda…
Po příchodu Němců se z Luže vrátili s manželkou zpět do Prahy, kde se však během půl
roku museli 3x stěhovat. Požádali o možnost
vystěhování, a to jim bylo umožněno. V tomto bodě sehrála důležitou roli právě rodina
v USA. V New Yorku žil od roku 1890 Adolf
Felsenfeld, emigrant z monarchie, který se zde
napevno usadil. Jak bylo výše zmíněno, jeho
syn Sidney a vnuk Gary Budapešť v roce 1937
navštívili a s rodinou se tam setkali. Nejsou
příliš známy přesné příbuzenské vazby mezi
Oskarem a touto rodinou; žijící Gary ho považoval za „bratrance“. Z hlediska generačního
by Adolf Felsenfeld mohl být bratrem Oskarova otce Isidora, to se však zatím nepodařilo
potvrdit. Může to být i rodina vzdálenější; co
je však zjevné, byli si svého příbuzenství vědomi a rodina v Americe zajistila pro Oskara
s manželkou povolení k imigraci. Protektorátní úřady jim povolení k vycestování daly
v lednu 1940. K americkým břehům manželé
Felsenfeldovi přistáli v září téhož roku, což
dokládají imigrační karty amerických úřadů.
(Z těch se zároveň dočteme, že Oskarův otec
stále žil v Budapešti. Bohužel po válce ho
i s manželkou Terezií najdeme na seznamech
obětí holocaustu.)
Z dalších dokumentů o prvních letech Oskarova a Mariina pobytu v USA můžeme vyčíst,
že v roce 1941 se přesunuli do Nashville. Nakonec se usadili ve městečku Mantano v Illinois.
V USA se dr. Felsenfeld brzy zapojil do vědecké práce. Působil na univerzitě v Chicagu, kde pokračoval ve výzkumu bakteriálních infekčních nemocí, kterému se
věnoval již v době svého působení v Praze
a v Luži. Začal se specializovat na choleru
a již v roce 1944 publikoval o této nemoci
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studie. Vstoupil rovněž do amerického armádního lékařského sboru – Walter Reed
Army Institute of Research a několik let strávil studiem cholery při 406. armádním sboru
v Japonsku.
Po demobilizaci se stal profesorem patologie a veřejného zdraví na Chicago Medical School a působil také jako vedoucí
laboratoří státu Illinois a také jako šéf Mikrobiologie v nemocnici Mount Sinai. Rok
tzv. sabbatical semestru (tj. uvolnění ze
stávajícího pracoviště na odpočinek) strávil v Portoriku jako profesor ve výzkumu
na škole tropické medicíny v San Juanu
a jako patolog Presbyterian Hospital v Santurce. Po návratu do Chicaga působil jako
učitel na University of Illinois of Medicine
and Graduate School a v roce 1948 se stal
ředitelem Hektoenova Institutu při Cook
County Hospital v Chicagu. Zabýval se bakteriálními infekcemi, mimo jiné též zkoumal borelii, původce tzv. Lymské nemoci,
o které byl výzkum na úplném počátku.
V roce 1953 působil jako hostující profesor mikrobiologie na Medical College of
the West Indies na Jamaice. Tento pobyt byl
přerušen jeho druhým povoláním do lékařského armádního sboru, kdy odešel sloužit na Dálný Východ. Během následujících
10 let působil na mnoha místech v Japonsku,
Iránu, Novém Dillí a v Bangkoku v Thajsku.
Působení v armádě a dlouhé odloučení se
však zřejmě neblaze podepsalo na jeho manželství – z dokumentů pražské policejní správy vyplývá, že Marie se v roce 1947 vrátila
zpět do Prahy. Zde sice žila jen necelý rok, po
komunistickém převratu se v roce 1948 vrátila zpět do USA, manželství se však rozpadlo. Marie žila na konci života v Los Angeles,
svého bývalého manžela přežila nakonec
o téměř 15 let, zemřela 27.11.1992. Je pochovaná na hřbitově Green Hill Memorial Park
v Los Angeles.
Oskar Felsenfeld mezitím pokračoval ve
své vědecké kariéře. Stal se prvním vedoucím armádní laboratoře pro výzkum cholery v Bangkoku v Thajsku. Za své výzkumy
a práci zde byl oceněn samotným thajským
králem, který mu udělil Řád bílého slona
(nejvyšší státní vyznamenání) za jeho práci v zastavení epidemie cholery a prevenci
šíření této nemoci v Thajsku. Je možná jediným českým epidemiologem dosud, který
toto vyznamenání obdržel. Pravděpodobně
při své práci v Thajsku potkal svou druhou
manželku. Stala se jí Thajka, rovněž lékařka
– dr. Ambhan Dasaneyavaja.

V této době také sloužil jako vedoucí kursů
laboratorních metod a pomohl s reorganizací
referenčních laboratoří WHO v Manile, Soulu, Kalkatě, Bagdádu, Ankaře a Rangoonu.
V roce 1963 se vrátil do armádního Výzkumného institutu Waltra Reeda jako zástupce vedoucího katedry experimentální
patologie. Byl penzionován v hodnosti plukovníka a po odchodu z armády nastoupil
do Regionálního centra pro výzkum primátů
a jako vedoucí výzkumu Oddělení infekčních nemocí a profesor tropické medicíny
a parazitologie na Tulane University School
of Medicine. I po odchodu do důchodu zůstával aktivní a docházel do laboratoře, ačkoli již
měl potíže se srdcem. V laboratoři byl naposled ještě dva dny před svou smrtí.
Vědecká kariéra doktora Felsenfelda zahrnuje
281 výzkumných prací, autorství čtyř knih,
spoluautorství tří dalších a desítky příspěvků
v jiných publikacích. Jeho vědeckou činnost
ocenil nejen thajský král uvedeným Řádem
bílého slona, ale rovněž byl vyznamenán medailí Kitasatova Institutu, Gamaleyovou medailí, nejvyšším státním vyznamenáním státu
Guatemala Order of the Quetzal, nejvyšším
polským státním vyznamenáním Řád bílého
orla a nejvyšším státním vyznamenáním Rumunska. O jeho přednáškovou činnost žádaly
nejvýznamnější univerzity a výzkumné instituce prakticky po celé planetě.
Oskar Felsenfeld zemřel 5.1.1978 na srdeční
selhání a je pochován v Arlingtonu ve Virginii na známém vojenském hřbitově, kde při
oslavách Dne veteránů či výročí konce války
kladou věnce američtí prezidenti. V loňském
roce tak učinil i britský princ Harry.
Jeho jméno je uváděno mezi nejvýznamnějšími československými vědci, kteří uprchli do
USA před nacismem. Jeho přínos pro světový
výzkum infekčních nemocí byl včasným odchodem před nacisty naštěstí zachráněn. Jaký
však mohl být jeho přínos pro československou medicínu, kdyby brzy po válce nenásledovala totalita další, se můžeme jen domnívat.
Mgr. Alžběta Langová
„Zveřejněné fotografie jsou z těchto zdrojů:
Národní archiv (dále jen NA), f. Policejní
ředitelství Praha II – všeobecná spisovna
1941 – 1950 (dále jen PŘ II 1941-1950),
sign. F 365/8, kart. 2052, Felsenfeld Oskar
NA, PŘ II 1941-1950, sign. F 365/22, kart.
2052, Felsenfeldová Marie“

ZŠ A MŠ

ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
Duben – ještě tam budem.
Ne, na první stupeň jdem!
Sice zatím rotačně jen… (-:
Na první stupeň se pomalu navrací život, ticha si třídy a dlouhé chodby už užily dost!
Děti se už dlouhou dobu těšily, že sezení za
počítačem vystřídají za klasické školní lavice
a hlavně, že se uvidí se svými učiteli a kamarády. Doufáme, že jim radost ze školy jen tak
něco nepřekazí…

Na základě podnětu rodičů na setkání s vedením školy o Čaji o páté vzniklo několik
skupinek žáků, kteří se chtějí zlepšovat v
technice čtení. Na závěr se někdo z nich stane
nejlepším čtenářem distanční výuky. Do online aktivit se zapojila i školní družina s dobrovolnými onlinovkami „hodinky družinky“
ve kterých děti tvoří, zpívají, kreslí se svými
vychovatelkami.
Na druhém stupni se konalo školní kolo Biologické a Zeměpisné olympiády. V zeměpisné olympiádě ve své kategorii zvítězili Tomáš
Baťa, Linda Schlosserová a Marek Pejcha.
Tomáš s Lindou nás potom reprezentovali
v okresním kole, kde byla Linda na pěkném
sedmém místě, a Tomáš zvítězil a dostal se
až do krajského kola, kde skončil osmý, což
je skvělý úspěch! V Biologické olympiádě
ve školním kole zvítězil Mikuláš Odvárka
a bude nás reprezentovat v kole krajském.
Všem účastníkům školních kol děkujeme,
výhercům gratulujeme a Mikulášovi přejeme
v krajském kole hodně úspěchů.
Další aktivizační akcí byla v rámci katastru
města Luže tzv. Katastr(of)ální hra o Luži
a okolí. Ve volném čase měly děti vyhledat
doplňující informace o zajímavostech v Luži
a blízkých obcích. Vyplněnou kartu odevzdaly do školy a za správné vyplnění pak
obdržely sladké odměny a titul „Znalec Luže
a okolí.“

Ale co se do té doby u nás na ve škole událo?
Nezaháleli jsme, pilně jsme se učili online.
Na prvním stupni jsme zvládli mimo jiné
i recitační a literární soutěž. Nejlepší recitátory posíláme na videonahrávkách dál, aby
nás reprezentovali v okresním kole. Literární
soutěž na téma Čeština 21. století – nová slova, nové významy, do které se zapojili páťáci,
jistě uchvátí i na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha
2021. Práce se žákům opravdu moc vydařily,
některé z nich si můžete přečíst na webu naší
školy v odkazu Novinky 2020/21. Doporučujeme i pro zasmání! Babičky a dědečkové,
rozumíte?

Asi nejvydařenější celoškolní týdenní akcí
byl Barevný týden. Začali jsme zeleným
čtvrtkem, následoval červený pátek, modré
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pondělí, žluté úterý a skončili jsme černou
středou. Žáci každý den soutěžili, čí fotka bude co nejvíc v dané barvě. Všichni si
to moc užívali a hodnocení nebylo vůbec
jednoduché, celkově nakonec vyhrála 4. A
a 6. tř. Týden byl zpestřen o aktivity, které
běžně během online výuky neděláme. Tak
třeba jsme vařili zelený zeleninový či ovocný salát, tvořili kompozice v daných barvách,
kreslili obrázky v černošedých odstínech,
skládali origami, tvořili masky, někde byla
i pyžamová party… Každá třída se vyřádila
po svém. Součástí týdne byla i soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici – ve fotogalerii na školním webu si můžete prohlédnout
všech 59 super kousků. Vybrat ty nejhezčí byl
složitý úkol, posuďte sami!
Lenka Psotová Vít hospodka

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Vyšlo slunce, zasvítilo,
na nebi se otočilo,
každá kytka maličká,
radost má ze sluníčka.
Ke slunci se naklání,
listy z hlíny vyhání.
Nastal jarní čas. Kytičky už vykukují z hlíny a ptáčci začínají zpívat. Jaro nám pomalu
ťuká na dveře.
Po čtrnáctidenní karanténě jsme opět otevřeli 7.4. třídu pro děti pracovníků záchranných
složek. Ani doma předškoláci nezaháleli.
K zápisu do 1. třídy ZŠ se děti připravovaly
distančně. Dětem jsme posílali zábavné úkoly
k procvičování geometrických tvarů, počtu,
hlásek, barev, stříhání, písniček, básniček... Ke
zpestření předškolní výuky mohly děti využít
bezplatný přístup k programu MIUč + Zápis je
tu a MIUč +Škola je tu. Touto cestou chceme poděkovat všem rodičům za spolupráci, při plnění
úkolů distanční výuky s dětmi. Netrpělivě jsme
čekali na rozhodnutí vlády ČR a jsme rádi, že
jsme mohli 12. 4. otevřít třídy pro předškoláky
v počtu 15 dětí na třídě. Za dodržování hygienických podmínek a testování dětí i personálu dvakrát týdně. Snad situace bude brzy příznivější
a budeme moci otevřít školku pro všechny děti.
Už se na všechny děti moc těšíme i na spousty zážitků, které společně prožijeme. Přejeme
všem krásné jaro a hodně zdraví.
Kolektiv MŠ
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Luže zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

luze.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

Nevidomí a slabozrací

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

KAM ZA KULTUROU
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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.
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Pytlácká noc
Myslivecký spolek Hubert pořádá 16. 7. 2021 na hradě Košumberku
Pytláckou noc s taneční skupinou Quattro.

Letní Košumberk ve finiši
Tak jako tomu je každé léto, tak i letos vrcholí přípravy divadelní části
Košumberského festivalu. Samozřejmě, že přípravy ovlivňuje současná
pandemická situace. Nicméně předpokládáme, že vývoj bude positivní
a o prázdninách se na Košumberku všichni opět setkáme na některém
z plánovaných divadelních představení.
V letošním roce se uskuteční i vzhledem k pandemické situaci
čtyři divadelní představení souborů, které nejsou na Košumberku
žádnými nováčky.
Festival to bude mezinárodní, to znamená, že se představí vynikající
popradský soubor Commedia tentokrát s komedií „Kapustnica“. Na
Košumberk populární soubor Amadis Brno přiveze „Horor“, nemošický soubor Hrrr přiveze autorskou komedii „Prevít a potvora“. Poslední volný divadelní termín je v jednání.
Celý program divadel na letním Košumberku přineseme v dalším čísle Lužského zpravodaje. Dosavadní přípravy slibují, že bude stát za to
na Košumberk přijít.
Organizátoři KL

KONCERT
TIBETSKÝCH GONGŮ
12.6. v 17h
volnočasové centrum Luže

léčebný koncert pro tělo i duši
MIRKY RAŠKOVÉ
který se poslouchá v leže :-)
info a rezervace 604700512 nebo
www.katerinarouse.cz
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KOŠUMBERSKÉ
LÉTO 2 0 2 1
červen

Neděle 18. 7. od 15 h. / Hrad Košumberk

Pátek 13. 8. od 20 h. / Hřiště Luže

Neděle 18. 7. od 15 h. / Kostel Janovičky

Neděle 15. 8. od 15 h. / Hrad Košumberk

DĚTSKÉ DIVADLO

POUŤOVÁ ZÁBAVA – ARZEKT

Sobota 12. 6. / Bělá

21.ROČNÍK TENIS JEDNOTLIVCI
Neděle 13. 6. od 14 h. / Hrad Košumberk

KONCERT ÚČASTNÍKŮ MISTROVSKÝCH
KURZŮ V LITOMYŠLI

DĚTSKÝ DEN

DIVADLO PRO DĚTI

Sobota 21. 8. od 21 h. / Hrad Košumberk
Sobota 24. 7. od 14 h. / Bělá

Sobota 19. 6. od 19 h. / Hrad Košumberk

JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ

8. ROČNÍK ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Jihočeská dechovka Božejáci

JDO Jaroslav Luže – Malý Jarda uvádí muzikál
Sobota 24. 7. od 20 h. / Hrad Košumberk

Sobota 26. 6. od 20 h. / Hrad Košumberk

DIVADLO

Sobota 31. 7. od 20 h. / Hrad Košumberk

19. ROČNÍK TENIS MEMORIÁL
V. JARKOVSKÉHO

DS COMMEDIA POPRAD – KAPUSTNICA
Sobota 31. 7. / Bělá

26. ROČNÍK OTEC – SYN NOHEJBAL

srpen

Neděle 27. 6. od 20 h. / Hrad Košumberk

LETNÍ KINO PRO DĚTI

červenec

Neděle 1. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk

LETNÍ KINO PRO DĚTI

Pátek 2. 7. od 20 h. / Hřiště Luže

POUŤOVÁ ZÁBAVA – QUATTRO

Vystoupení v 11,14,15,16 h.

DS AMADIS BRNO – HOROR

Sobota 28. 8. od 8 h. / Bělá

O POHÁR STAROSTKY MĚSTA

dětská soutěž v požárním útoku

MEMORIÁL J. STOKLASY od 14 h.
soutěž v požárním útoku mužů a žen

Sobota 28. 8. od 15 h. / Kostel Janovičky

LOUČENÍ S LÉTEM PRO CELOU RODINU
Neděle 29. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk

LETNÍ KINO PRO DĚTI

září

ODPOLEDNÍ KONCERT – ALEN
písničkářka a klavíristka

Neděle 8. 8. / Bělá

13. ROČNÍK TENIS VETERÁNI

Sobota 4. 9. od 16 h. / Hrad Košumberk
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – Loly Růža, Bolaso,
Kaťáčci, Ready Kirken, AC/DC revival
Sobota 11. 9. od 18 h. / Hrad Košumberk

6. MUZEJNÍ NOC

Sobota 10. 7. od 17 h. / Zahrada Sochorka Radim

2. ROČNÍK MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL MEZI-TÓNY

DS HRR NEMOŠICE – PREVÍT A
POTVORA

Neděle 8. 8. od 15 h. / Kostel Janovičky

Pátek 9. 7. od 21,30 h. / Hrad Košumberk

LETNÍ KINO

25. ROČNÍK TENIS MEMORIÁL K. BLÁHY

bubnování s P. Jasanským
Sobota 7. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk

5.- 6. 7. 10–17 h. / Hrad Košumberk

ŠERMÍŘI NA HRADĚ

Sobota 21. 8. / Bělá

Sobota 28. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk

NA STOJÁKA LIVE
Sobota 26. 6. / Bělá

LETNÍ KINO

Neděle 8. 8. / Hrad Košumberk

DIVADLO PRO DĚTI

Neděle 11. 7. od 15 h. / Kostel Janovičky

JEZEVEC NA BOROVICI DS Líšeň
Pátek 16. 7. od 20 h. / Hrad Košumberk

PYTLÁCKÁ NOC Taneční zábava
Sobota 17. 7. / Bělá

2. ROČNÍK TENIS-SMÍŠENÉ DVOJICE

Více informací naleznete na

FACEBOOK.COM/MESTOLUZE

FACEBOOK.COM/HRADKOSUMBERK
Změna programu vyhrazena / Pořadatel: město Luže
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Otevřeno pro individuální prohlídky návštěvníků:
Luže – Kostel Panny Marie na Chlumku 18:00 - 21:00
Luže – Paletínská kaple – čtrnácti sv. pomocníků 17:00 - 20:00
Kostel Sv. Jiří ve Voleticích 17:00 - 20:00
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách od 18:00
Více na www.nockostelu.cz / Změna programu vyhrazena

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

Prodám levně rohovou sedací soupravu, tel: 602 975 422

Hamzova léčebna nabízí volná pracovní místa

KUCHAŘ/KA, POMOCNÝ/Á KUCHAŘ/KA
Náplň práce:




Kuchař/ka: příprava teplých i studených pokrmů dle výrobních postupů, výdej jídel v zaměstnanecké jídelně.
Pomocný/á kuchař/ka: pomocné práce při přípravě jídla (čištění brambor, zeleniny, ovoce) a další pomoc
kuchařům při vaření jídel, mytí nádobí, úklidové práce během provozu.

Nabízíme:

 Pracovní doba 6 – 14,30 hod., 1x za 3 týdny pracovní víkend.
 Hrubý plat po ukončení 3měs. zkušební lhůty kuchař/ka od 21 500 Kč, pomocný/á kuchař/ka od 20 500 Kč;
plus příplatky za So + Ne, případný růst osobního příplatku.
 Nástup možný ihned nebo dle domluvy.
 Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, úvazek 1,0.
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:

 Praxe v oboru výhodou.
 Zdravotní průkaz.
 Kuchař/ka – vyučení v oboru kuchař/ka.
Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: per@hamzova-lecebna.cz.
Bližší informace Vám podá pí. Vávrová na tel. 469 648 160.

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
Lužský zpravodaj vychází 1x měsíčně. Vydává MěÚ Luže ve spolupráci s Redakční radou města Luže. Povoleno ministerstvem kultury
České republiky pod reg. zn. MK ČR E 11909. Zdarma pro občany města. Příspěvky do dalšího čísla se přijímají do 12. dne v měsíci na
MěÚ Luže, email: zpravodaj@luze.cz, 1400 výtisků. Tisk a vazba Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel: 461 618 111.
Grafická úprava Nikola Štrbková. www.luze.cz https://www.facebook.com/MestoLuze/
Redakční rada neupravuje stylistickou stránku publikovaných článků.

