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KOŠUMBERSKÉ
LÉTO 2 0 2 1
červen
Pátek 11. 6. od 21,30 h. / letiště Dobrkov
ROCKETMAN – Autokino
Sobota 12. 6. / Bělá

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

DĚTSKÝ DEN

Sobota 17. 7. / Bělá

Pátek 13. 8. od 20 h. / Hřiště Luže

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

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

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

Sobota 21. 8. od 21 h. / Hrad Košumberk
ŠARLATÁN – Letní kino

Sobota 24. 7. od 14 h. / Bělá

25. ROČNÍK TENIS MEMORIÁL K. BLÁHY

Jihočeská dechovka Božejáci

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

2. ROČNÍK TENIS-SMÍŠENÉ DVOJICE
DIVADLO VĚŽ BRNO – VČELÍ MEDVÍDCI
ZPÍVAJÍ – Divadlo pro děti
KONCERT ÚČASTNÍKŮ MISTROVSKÝCH
KURZŮ V LITOMYŠLI

POUŤOVÁ ZÁBAVA – ARZEKT
DIVADLO JULIE &SPOL.
DAŘBUJÁN A PANDRHOLA

Sobota 21. 8. / Bělá

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

JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ

JDO Jaroslav Luže – Malý Jarda uvádí muzikál
Sobota 26. 6. od 20 h. / Hrad Košumberk

NA STOJÁKA LIVE
Sobota 26. 6. / Bělá

19. ROČNÍK TENIS MEMORIÁL
V. JARKOVSKÉHO
Neděle 27. 6. od 20 h. / Hrad Košumberk

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – V ZEMI
ZRCADEL – Letní kino pro děti
Neděle 27. 6. od 17 h. / Kostel Janovičky
VERNISÁŽ výstavy F. Hortenského

červenec
Červenec – srpen / Kostel Janovičky
VÝSTAVA – Skleněné plastiky a obrazy
F. Hortenského
Sobota 3. 7. od 20 h. / Hřiště Luže

POUŤOVÁ ZÁBAVA – QUATTRO
5.- 6. 7. 10–17 h. / Hrad Košumberk

ŠERMÍŘI NA HRADĚ

Vystoupení v 11,14,15,16 h. – 5. 7. v 20,30 h.
Pátek 9. 7. od 21,30 h. / Hrad Košumberk
CHLAP NA STŘÍDAČKU – Letní kino
Sobota 10. 7. od 17 h. / Zahrada Sochorka Radim

8. ROČNÍK ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Neděle 25. 7. od 21 h. / Hrad Košumberk

DS HRR NEMOŠICE – PREVÍT A
POTVORA

Divadlo Líšeň - pro děti i dospělé

Sobota 28. 8. od 8 h. / Bělá

Pátek 30. 7. od 19 h. / Hrad Košumberk

dětská soutěž v požárním útoku

SPOUTANÝ TRÁVOU

BOLASO COUNTRY ZÁBAVA

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

DS COMMEDIA POPRAD – KAPUSTNICA

O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
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
bubnování s P. Jasanským

Sobota 31. 7. / Bělá

26. ROČNÍK OTEC – SYN NOHEJBAL

srpen

Neděle 29. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk
PINOCCHIO – Letní kino pro děti

září

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

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Sobota 7. 8. od 20 h. / Hrad Košumberk

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

Sobota 7. 8. od 18 h. / Doly

6. MUZEJNÍ NOC

Letní kino pro děti

DS AMADIS BRNO – HOROR

Sobota 11. 9. od 18 h. / Hrad Košumberk

BOLASO COUNTRY ZÁBAVA
Neděle 8. 8. od 15 h. / Kostel Janovičky

ODPOLEDNÍ KONCERT – ALEN
písničkářka a klavíristka
Neděle 8. 8. / Bělá

13. ROČNÍK TENIS VETERÁNI

2. ROČNÍK MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL MEZI-TÓNY
Neděle 11. 7. od 15 h. / Kostel Janovičky

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

PYTLÁCKÁ NOC – Quattro
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Změna programu vyhrazena / Pořadatel: město Luže
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ČERVEN 2021

INZERCE

VENKOVNÍ UČEBNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Prodám garáž v Luži, Družstevní ul., částka 150 tis. Kč, v případě zájmu volejte na
tel: 735 976 178.

V současné době připravujeme projekt venkovní učebny na zahradě Základní školy Luže. Zde
vidíte odsouhlasený návrh, který zpracoval městský architekt Petr Budil.

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Čipování popelnic
Začátkem května byla ukončena první etapa čipování popelnic občanům. Prosíme
všechny občany, kteří stále svou popelnici nemají očipovanou, aby se v co možná nejkratším termínu ozvali na e-mail:
dominik.pidima@luze.cz nebo telefonicky na číslo: 730 170 790. Následně bude
sestaven
harmonogram
„dočipování“
popelnic.
Všem občanům děkujeme za spolupráci
a součinnost.
Mgr. Dominik Pidima

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA LUŽE
Zasedání Zastupitelstva města Luže č. 13 se
koná 16.6.2021 v 18 hod.

MOBILNÍ ROZHLAS
Nabízíme Vám registraci do systému rozesílání informačních SMS zpráv - Hlasových zpráv - Mobilní aplikace – Emailového zpravodaje, který jsme spustili
v polovině dubna 2021. Tímto informačním
kanálem Vás budeme informovat o kulturních, sportovních akcích v obci a dalších
záležitostech obce, v případě krizového stavu pak budeme poskytovat aktuální hlášení.
Služba je poskytována pro občany zcela
zdarma, bez poplatků. Stačí se pouze přihlásit
k odběru informací, registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám pár minut. Registrujte se
na http://luze.mobilnirozhlas.cz/ a postupujte
dle instrukcí. Případně Vás také rádi zaregistrujeme na obecním úřadě. Na stejné stránce
pak můžeme i měnit své nastavení (např.
změna telefonního čísla, doplnění informací
o vás, změna v zasílání typu zpráv). Další informace Vám poskytneme na TIC.
Občané, kteří jsou registrováni v systému
SMS-infokanál, budou automaticky převedeni do Mobilního rozhlasu.
V následujícím období bude fungovat současně SMS - info kanál a Mobilní rozhlas.
Děkujeme za pochopení.
TIC

INFO Z RADNICE

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
Společnost Lesy Luže s.r.o. pronajme byt v Domě pro seniory čp. 49, v Bělé,
k nastěhování od 1. 7. 2021.
Byt č. 6, ve 2.patře o velikosti 2 + kk, koupelna s WC, předsíň.
Celková započitatelná plocha bytu 88,57 m2.
Nájemné: 4 871Kč/měs. + záloha na služby cca 3000 Kč.
Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
Pravidla přidělení bytu:
1.

Podání písemné žádosti do 21. 6. 2021

2.

Byt může být přidělen nájemcům starším 70-ti let, kteří jsou soběstační nebo mladším seniorům, kteří mají alespoň první stupeň omezení.

3.

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 21. 6. 2021 na podatelně městského úřadu
v Luži. Tiskopis žádosti o byt je elektronicky ke stažení na webových stránkách www.luze.cz.

ČERVEN 2021
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TECHNICKÉ SLUŽBY
Technické služby mají nové mechanické
posily do svých řad, jedná se o ramenovou
sekačku pro sekání větších ploch, kam
se nedostane traktůrek a doteď byla tato
plocha sekána ručně křovinořezem. Dále
jsme koupili malotraktor, který je určený
především pro údržbu chodníků, pro jeho
malou šířku nápravy. Dokáže na sebe
ustrojit spoustu věcí, např: zametací kartáč
se sběrem nečistot, mulčovací stroj, přední
hydraulicky otočnou radlici a sypací stroj
pro zimní údržbu.
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OPRAVA
HRADEBNÍ ZDI
Na hradě Košumberk právě probíhá
1. etapa akce „Oprava a statické zajištění
jižní hradby hradu Košumberk“. Pracovníci
stavební firmy rozebrali porušenou
hradební zeď až na základovou spáru.
Nová zeď bude vyzděna ze stávajícího
a nového opukového kamene, až do původní
výšky. Částečné omezení pěší trasy od
ulice Kaštanka ke hradu Košumberk bude
trvat i nadále až do konce stavby 1. etapy.
Děkujeme za pochopení.

POLDR KUTŘÍN
Dne 29. 4. 2021 byla zahájena čtyřletá
stavba protipovodňového opatření - poldr
Kutřín. Doufejme, že se dílo zdaří a nejen
naše území ochrání před povodněmi.
Práce na přírodní zahradě ZŠ Luže pokračují

ČERVEN 2021

HRAD KOŠUMBERK

ČERVEN 2021

5

SEZÓNA 2021 NA HRADĚ KOŠUMBERKU ZAČALA
Po dlouhé pauze jsme mohli konečně na
začátku května otevřít brány hradu. První
týden si mohli návštěvníci prohlédnout alespoň nádvoří, vyhlídku a lávku. Ve středu
5.5.2021 jsme otevřeli i vnitřní prostory hradu pro omezený počet lidí. Bohužel hned
první den nám nepřálo počasí a celý den
propršelo. První návštěvníci mohli zhlédnout
nově přestavěnou expozici v první místnosti
hradního muzea, kterou jsme museli upravit
z důvodu zhoršeného stavu zdiva v tzv. 13.
komnatě. Zde byly zatím pouze zapraveny
praskliny, jelikož probíhá oprava jižní hradby, která podpírá právě tuto místnost.
Na základě stavu některých exponátů byl po
konzultaci s restaurátorem a památkáři v muzeu umístěn přístroj na dlouhodobé měření
vlhkosti.
Při této příležitosti byly vyhodnoceny možnosti a priority restaurování některých předmětů z expozice. Jelikož jde o kulturní památky a je možnost v tomto případě požádat
o dotaci, začali jsme shromažďovat podklady
pro její realizaci.
Dále probíhá oprava brány na prvním nádvoří, která částečně omezuje pohyb osob při

vstupu. V nejbližší době bude akce dokončena.
Na nádvoří byla navezena na obnažené kořeny hlína a štěrkem vyspraveny nerovnosti pro
místo k sezení a toalety. Části bez travního
porostu byly znovu osety.

Záznam rozhovoru je zveřejněn na fb hradu
Košumberk pod názvem Cesta plná pověstí vede z Košumberka do Voletic, Lozic
a Jenišovic.
Hrad, TIC

Rádi bychom pozvali turisty a občany města
Luže k návštěvě hradu. Občané města a přilehlých obcí mají možnost si zakoupit permanentky na rok 2021 za 100 Kč, děti a senioři
platí pouze 50 Kč.
Těšíme se na Vás!

NOVINKY Z HRADU
V dubnu navštívila hrad Košumberk redaktorka
Českého rozhlasu Pardubice Šárka Rusnáková.
V rámci natáčení pořadu „Cesta plná pověstí
vede z Košumberka do Voletic, Lozic a Jenišovic“ ji pan kastelán J. Uhlíř seznámil se stručnou historií hradu, poté si prohlédli renesanční
palác a vystoupali na vyhlídku. Ta nabízí krásný pohled na mnohé turistické cíle v Luži i okolí. Po prohlídce hradu dále pokračovali s paní
S. Sílovou a paní S. Krátkou prohlídkou kostela
Panny Marie na Chlumku, návštěvou obce Voletice, Lozice a Jenišovice.

KONINY PRO BÁRU
Ke spolku Rozběháme Luži dnes už neodmyslitelně patří podpora potřebným a charitativní
činnost. V tomto duchu se nesla i další akce –
„Koniny pro Báru“.

Bára je 32 letá mladá dáma, která miluje rock
a především koně, kterým věnuje velkou část
svého volného času. Bářinou největší „koňskou láskou“ je její vlastní kůň Šošon. Na Šošonovi se pravidelně proháněla v okolí svého
bydliště v Úhřetické Lhotě. Při jedné z vyjížděk, když už byla Bára se svým koněm téměř
doma, podklouzl Šošon na mokrém terénu

a spadl i s Bárou tak nešťastně, že Bára zůstala
upoutána na vozík.
O Bářině příběhu jsme se doslechli při jejím
pobytu v Hamzově léčebně. Po první schůzce
jsme se rozhodli, že se pokusíme vymyslet akci,
která by tuto statečnou dámu podpořila. Bára je
totiž plná odhodlání a pozitivní energie. Nikde
ani stopa zatrpklosti a hořkosti. A nějaká zloba
nebo zášť vůči Šošonovi? Kdepak! Právě naopak! První její otázka po procitnutí z narkózy
a operace byla: „Co je s Šošonem? Nestalo se
mu něco?“. Tomu se říká láska a věrnost a proto
jsme chtěli Báře aspoň trošku pomoct.
Zvolili jsme už tradiční koncept, kdy lidé plní
různé výzvy a zároveň finančně přispívají.
Tradicí se také stává, že se pokoušíme oslovit
a zapojit známé osobnosti, což se nám povedlo
i tentokrát. Koniny pro Báru podpořila česká
topmodelka žijící v New Yorku, Linda Vojtová.
Linda podpořila už naši druhou akci a má náš
obrovský respekt, protože její přístup je příkladný. Druhou osobností byl asi nejznámější

český žokej, pan Josef Váňa. I jednání s touto
personou bylo velmi příjemné a vstřícné. Takováto akce by ale nemohla být nikdy úspěšná bez
těch „bezejmenných“ přispěvatelů, kteří, každý
podle svých možností, zasílají různé částky
a tyto příspěvky vytvoří výsledek celé akce.
Tentokrát byla tím výsledkem krásná částka
40 000 Kč, kterou jsme mohli Báře předat.
Peníze se jí budou určitě hodit při nastávající
úpravě vnitřních prostor domu.
Další akce, další příběh, který nám pomáhá
uvědomit si, jak je vše pomíjivé. Teď tu jsme,
běháme, jezdíme, užíváme si života a za pár
vteřin může být všechno jinak. Tyto příběhy
a jejich protagonisté nám také ukazují, že
i když se k Vám osud otočí zády, je možné
najít sílu, vzepřít se a jít dál. K těmto odolným lidem máme obrovský respekt a budeme
se snažit je dál podporovat. Nepůjde to bez
Vaší přízně a podpory. Moc za ni děkujeme
a vážíme si jí.
Spolek Rozběháme Luži
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Uctění památky padlým hrdinům na Den vítězství 8. 5. 2021

ČERVEN 2021

BĚLÁ
Kalendář akcí pro letošní rok
Květen
sobota 29.5. - 10.ročník generačního tenisového turnaje OTEC - SYN, přihlášky do
středy 26.5.
Akce konané v rámci Košumberského léta
Červen
sobota 12.6. - 21.ročník tenisového turnaje
Jednotlivců, přihlášky do středy 9.6.
sobota 26.6. - 19.ročník memoriálu Vladimíra Jarkovského ve čtyřhře, pouze pro klubové hráče a jejich hosty

KAM ZA KULTUROU
Skleněné plastiky a obrazy v Janovičkách
Ve vnitřních prostorách kostela v Janovičkách budou celé prázdninové období vystavena autorská díla skláře a výtvarníka Filipa Hortenského. K návštěvě a zhlédnutí skleněných plastik
a obrazů srdečně zve spolek Janovičky.

S p o l e k
V á s
z v e

n a

J A N O V I Č K Y
v ý s t a v u

SKLENĚNÉ PLASTIKY
A OBRAZY V JANOVIČKÁCH

Červenec
sobota 17.7. - 2.ročník tenisového turnaje
Smíšených dvojic, přihlášky do středy 14.7.
sobota 24.7. - 8.ročník Posezení s dechovkou od 14 hodin, vystoupí Jihočeská dechovka Božejáci
sobota 31.7. - 26.ročník nohejbalového generačního turnaje OTEC . SYN, přihlášky
do středy 28.7. začátek v 9 hodin
Srpen
sobota 7.8. - 13.ročník tenisového turnaje
VETERÁNů v deblu, přihlášky do středy
4.8.. Dvojice musí dosáhnout na 100 let
a mladší z dvojice musí mít nejméně 45 let
sobota 21.8. - 25.ročník memoriálu Karla
Bláhy v tenisové čtyřhře, přihlášky do středy 18.8.
sobota 28.8. - O pohár starostky města,
dětská soutěž v požárním útoku, začátek
v 8 hodin - 18.ročník memoriálu Jana Stoklasy v požárním útoku družstev mužů
a žen, začátek ve 14 hodin
Září
sobota 18.9. - 2.ročník DAVIS CUP družstev v tenisu, přihlášky do středy 15.9. Hráči
se do družstev losují. Vloni se tento turnaj
setkal s mimořádným ohlasem.

Ve vnitřních
prostorách kostela
v Janovičkách budou
celé prázdninové
období vystavena
autorská díla
skláře a výtvarníka
Filipa Hortenského.

Všechny tenisové turnaje mají začátek
v 8 hodin , přihlášky na tel. 724 289 722,
počet míst je v jednotlivých turnajích
omezen. Přihlašování již začalo na našich
stránkách fb.
Sledujte fb stránky Obce Bělá, kde budou
k jednotlivým akcím dané informace nebo
ohlášené změny. Občerstvení je na akce zajištěno.

Vernisáž – neděle

27. 6. 2021
17.00 hod.

Žádáme všechny osoby, které se budou těchto našich akcí účastnit, aby dodržovali veškeré ustanovení ohledně Covidu-19 v daný
čas pořádané akce.

Výstava potrvá do 19. 9. 2021
Na bubny zahraje
Pavel Jasanský - Zeměznění
mapa

K návštěvě a shlédnutí skleněných plastik
a obrazů srdečně zve spolek Janovičky.

www.janovicky.cz
www.facebook.com/janovicky

Těšíme se na Vaši účast.

JSy

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení
z 52. schůze Rady města Luže konané
dne 03. 05. 2021 v 13:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký, M. Sýs, P. Kerhart, M. Hrnčál
Rada města schvaluje:
01/52
Finanční dar ve výši 3. 000,- Kč na úhradu nákladů a odměn pro děti u příležitosti dne dětí
pořádaného Sborem církve adventistů sedmého
dne Luže na hradě Košumberku v roce 2021, dle
přílohy.
02/52
Finanční dar pro Linku bezpečí, z. s. za účelem provozu dětské krizové linky ve výši
3. 000,- Kč, dle přílohy.
Rada města vyhlašuje:
03/52
Konkurs na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele Základní umělecké školy Luže,
okres Chrudim s předpokládaným nástupem
01. 08. 2021, dle přílohy.

dobu určitou do 30. 4. 2022, dle přílohy.
10/52
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu byt.
č. 6 v 2. nadzemním podlaží domu Bělá 49, Luže
k 31. 5. 2021, kde je vlastníkem bytu společnost
Lesy Luže, s.r.o., dle přílohy.
11/52
Přidělení bytu panu P. B. v bytovém domě
U Stadionu 259, Luže byt č.16, na dobu určitou
od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 a uzavření Smlouvy
o nájmu bytu, dle přílohy.
12/52
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 přílohy.
13/52
Objednávku dle cenové nabídky na zhotovení
místa pro setkávání v obci Domanice, od M. L.,
IČ: 72934255, dle přílohy.
14/52
Objednávku dle cenové nabídky na sanaci pěší
komunikace v obci Radim od společnosti Kom-

Rada města pověřuje:
04/52
Starostku města Luže požádat Krajský úřad,
Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich zástupců za člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy,
organizace a řízení v oblasti školství o souhlas
se svým jmenováním za člena konkursní komise,
vyzvat ředitelku Základní umělecké školy Luže,
aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise
a doložila ji zápisem o volbě.
Rada města schvaluje:
05/52
Podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V Doly z programu Ministerstva vnitra Investiční účelové dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na
rok 2022.
06/52
Podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO V Srbce z programu Ministerstva vnitra Investiční účelové dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na
rok 2022.
07/52
Podání žádosti o dotaci na stavbu hasičské zbrojnice v Bělé z programu Ministerstva vnitra Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2022.
08/52
Výzvu k podání nabídky vč. zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Oprava návesní nádrže v Dobrkově“, dle přílohy.
09/52
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v bytovém domě v Bělé č.p.49, Luže, panu J. S., na

plex CR, IČ: 05249031, dle přílohy.
15/52
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s P. J., na zhotovení stavby „Prodloužení VO - Komunikace
mezi hřištěm a autobusovým nádražím“, dle
přílohy.
16/52
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností M
– SILNICE a.s., na zhotovení stavby „Přeložka
účelové komunikace Luže-Zdislav“, dle přílohy.
17/52
Výsledky hodnocení nabídek pro podlimitní
veřejnou zakázku na stavební akci: „Výstavba
chodníku směr Voletice“ provedené hodnotící komisí a výběr dodavatele SOVIS CZ, a.s.,
IČ 27532208, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
18/52
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Oprava návesní nádrže v Dobrkově“, dle
přílohy.
Rada města neschvaluje:
19/52
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 518 o výměře 1628 m², zahrada, v k. ú. Doly.
Rada města doporučuje ZM schválit:
20/52
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku – pozemkové parcele p. č.
508/6, o výměře 122 m², ostatní plocha, k. ú.
Luže – s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, dle přílohy.
21/52
Prodej části pozemkové parcely č. 399/1 o výměře 88 m², ostatní plocha – ostatní komunikace,
v k. ú. Srbce, manželům K., za cenu 30 Kč/m²,
dle přílohy.

ČERVEN 2021
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ZE ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY
Pro zájemce o studium na základní umělecké
škole.
Základní umělecká škola v Luži přijímá pro
následující školní rok 2021/2022 děti od
6 let věku (i starší) do všech realizovaných
oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický).
V hudebním oboru vyučujeme hře na hudební nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna,
klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje,
klasická kytara, elektrická kytara, baskytara)
a zpěv (sólový, komorní a sborový).
Hudební teorie a dějiny hudby jsou vyučovány v předmětech přípravná hudební výchova
a hudební nauka.

Výtvarný obor zahrnuje výuku kresby,
malby, grafiky, modelování, keramiky
a přípravu žáků na střední a vysoké školy
s uměleckým zaměřením.
V literárně-dramatickém oboru se žáci učí
jevištní mluvě, přednesu a pohybovému
projevu. Během školního roku připravují
divadelní představení.
Přihlášky ke studiu přijímáme od 3. 5. 2021.
Buď přes e-mail v podobě přihlášky, kterou
lze stáhnout na www.zusluze.cz a vyplněnou zaslat na mail: zus.luze@tiscali.cz
nebo osobně v kanceláři ZUŠ v odpoledních hodinách.
Na stránkách www.zusluze.cz je též
k dispozici školní vzdělávací program,
školní řád a výše úplaty za vzdělávání.
O termínu přijímacího pohovoru a prověření předpokladů pro studium budeme
informovat.
•
•
•

Hudební obor – písnička
Výtvarný obor – libovolná domácí
práce (výkres)
Literárně-dramatický obor – říkadlo
nebo básnička
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Od 17. května se již můžeme naplno věnovat výuce a takřka všechny dětí již chodí
do školy. Plně si uvědomujeme náročnost
častých změn pro Vás i pro Vaše děti a byli
bychom rádi, kdyby se jednalo již o poslední změnu v organizaci vyučování v letošním
školním roce a kdyby poslední týdny již proběhly v obvyklém režimu.
Naši deváťáci a tří žáci z páté třídy mají za
sebou přijímací zkoušky na střední školy
a většina z nich zatím ještě čeká na výsledky. Věříme, že se všichni dostanou na své
vysněné školy, kde jim přejeme hodně úspěchů. Při distančním zápisu do první třídy
bylo přijato 25 žáků, přičemž očekáváme
ještě drobné změny v tomto počtu a uvidíme, zda se nám podaří otevřít dvě první třídy
nebo budeme mít pouze jednu.
S blížícími se prázdninami také pomalu
začínáme připravovat plánované rekonstrukce a stavební úpravy. Na I. stupni se
bude jednat o výměnu kotlů, na II. stupni
by nás pravděpodobně měla čekat rozsáhlá rekonstrukce tříd, kabinetů a sociálních
zařízení, která se protáhne do podzimních
měsíců a bude nám komplikovat výuku začátkem příštího školního roku. Věříme však,
že se vše podaří zkoordinovat a že provedené změny pozitivně ovlivní prostředí
a podmínky pro výuku a budou „stát“
za drobné komplikace. Obě akce probíhají na základě dotačních žádostí
města Luže.
Na prvním stupni se účastnili nejlepší školní recitátoři okresního kola recitační soutěže. Netrpělivě jsme čekali na výsledky a už
jsou tady! S velkou radostí oznamujeme, že
nádherné druhé místo ve své kategorii obsadila Karolína Sádecká z 5.A., radost máme
i z čestných uznání pro Terezu Vacenovskou
ze 3.B a Samuela Drahoše z 5.B. Všem srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy!
A protože jsme fyzicky už ve škole, pokračujeme v aktivitách a soutěžích, které
probíhají průběžně během roku. Žáci nocí
usušenou pomerančovou kůru a v období od
10. 5. do 21. 5. se uskutečníila čtrnáctidenní
soutěž ve sběru starého papíru.
Některým žákům byla k dobrovolné účasti
nabídnuta soutěž Sdružení mladých ochránců přírody Zlatý list. Vyzkoušet si mohli
znalosti z oblasti mykologie, ornitologie,

botaniky, geologie, entomologie…

noc bude již jistě vlahá.

Žákům jsme také nabídli od nakladatelství Pierot knížky Hurá na prázdniny na
procvičování učiva. Mohou si tak třeba během velkých prázdnin zopakovat
a upevnit učivo daného ročníku.

Ber si koště, přidej plyn!

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 se v naší školní družině konal čarodějnický sabat. Z dětí se
staly díky pěkným a nápaditým převlekům
malé čarodky a náš rej mohl začít. Vydali jsme se na trasu, kde každá čarodějnice
musela plnit zadané úkoly – let na koštěti,
střelba na čarodějnici, hod koštětem a běh
v sedmimílových botách. Po splnění úkolů jsme dorazili na školní zahradu a společně jsme roztopili oheň. Opekli jsme si
buřtíky, na kterých jsme si moc pochutnali. Vždyť už jsme měli pořádný hlad!
Užili jsme si skvělé odpoledne a vůbec
nám nevadilo, že náš čarodějnický vzhled
kazily roušky.
Druhý den jsme společně slavnostně vyhlásili MISS ČARODĚJNICE, kterou se stala
A. Peterková z první třídy. A za první místa
v disciplínách jsme odměnili čarodějnice
z každého oddělení. Děkujeme za svačinku
manželům Ludvíkovým.

„Duben končí, je to sen,
poletíme opět ven.

Přidej se k nám ostatním…“

Lenka Psotová, Věra Zavřelová
a Vít Hospodka ze ZŠ Luže

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Dle nařízení vlády je od 3. 5. 2021 opět
otevřená mateřská škola pro všechny věkové skupiny. Provoz MŠ probíhá obvyklým
způsobem bez omezení počtu dětí ve třídách
a bez testování dětí. Dbáme na dodržování
hygienických podmínek např. mytí rukou
před vstupem dětí do třídy a testování personálu jednou týdně. Jsme moc rádi, že se
situace rozvolňuje a můžeme se tak těšit na
společné chvíle strávené v MŠ.
V mateřské škole probíhal zápis dětí na školní rok 2021/2022 od 3. 5. do 16. 5. 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.

Vezmi svoje koště, drahá,
Kriteria přijetí naleznete na webových stránkách školy www.msluze.cz
V měsíci květnu jsme si s dětmi připomněli Mezinárodní den rodiny. Povídali jsme si
o tom, kdo patří do naší rodiny. Uvědomili
jsme si, co pro nás rodina znamená. Naučili
jsme se básničku a vyrobili pěkný dárek pro
své nejbližší.
Rodina je okruh lidí, co si do svých srdcí vidí,
jež za jeden provaz táhnou, do ohně za blízké sáhnou.
I když pálí mráz a zebe, spoléháme se na sebe,
za ruku nás s láskou chytí, i když slunce nezasvítí.
Věřme, že nás epidemiologická opatření pomalu opouští.

ZŠ A MŠ
Všichni dobře znáte,
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Děti z Duhové třídy též zahradničily. Každý
si do květináče nasypal hlínu, vtlačil do ní
semínko, o které se následně staraly. Děti pozorovaly, jak semínka klíčí, rostou a o které
bylo asi nejlépe postaráno.

to sluníčko zlaté.
Každé ráno včasně vstává,
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je mnoho a zároveň roste číslo dětí s odkladem školní docházky. Děti se na vstup do
základní školy pilně připravují a moc se těší.
Kolektiv MŠ

vlídně na nás z výšky mává.
Každý den se z nebe směje,
paprsky nás krásně hřeje.

I v této nejisté době jsme s dětmi přivítali jaro
i sluníčko. Poznávali jsme květiny, mláďátka
zvířátek a ostatní znaky jara. A už se začínáme pomaličku těšit na léto.
V těchto jarních měsících se nám děti v mateřské škole proměnily v malé zahradníky
a zahradnice. Například třída Sluníčko se
pustila do přípravy záhonku. Děti vyplely
plevel, okopávaly, zasely si semínka, každý
den záhonek zalévaly a pozorovaly, zda semínka už nezačala klíčit.

Dále jsme si s dětmi připomínali den, kdy mají
svátek všechny maminky, tedy Den matek.
Děti si pro maminky se svými třídními učitelkami připravily menší překvapení, přáníčka
a drobné dárečky.
V průběhu měsíce květen probíhal zápis do
mateřské školy. Žádostí o přijetí dětí do MŠ

NOVINKY Z KNIHOVNY
Vzhledem k současné pandemické situaci všude kolem nás a všem
možným vládním nařízením se stalo, že 13. duben byl vlastně prvním
dnem v tomto roce, kdy čtenáři mohli přijít do prostor naší knihovny.
Jistě, probíhala výpůjční služba přes „okénko“, ale to mnohým čtenářům nevyhovuje a tak čekali, až budou moci „vstoupit“.

I přes zavřené obchody s knihami mám pro Vás připraveno spoustu
knižních novinek. Těším se na Vaši návštěvu a spolu s Vámi doufám, že
knihovny už zůstanou nadále otevřené.
Zde je malá ochutnávka z novinek v knižním fondu.

TOP znanovinek
na měsíc
Top z novinek
měsíc květen
2021:

Jacobs: Kavárna U Anděla 3.

Whitton: Zdislava z Lemberka

Vondruška: Křišťálový klíč IV.

Cook R.: Geneze

Anotace

Wiebaden, 1959. Kavárnu U Anděla nyní vede dcera Hilda a
vnáší do tradičního domu svěží vítr. Skutečnou šťastnou
náhodou se stane nový cukrář, jehož svůdné dortové kreace
lákají do kavárny čím dál víc hostů. Hilda a její sestřenice Luisa
však mají obavy o své osobní štěstí. Zatímco Hildin Jean-Jacques
tráví poslední dobou hodně času s půvabnou Francouzkou,
Louisin manžel Fritz před ní něco tají.

Anotace

V závěrečném dílu tetralogie se vrací Falknovská huť částečně
zpět do vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je to v časech, kdy se
severočeskému sklářství už nevede zdaleka tak dobře jako
dříve. Jednotliví členové rodu pokračují v tom, co započali, a jak
už to tak bývá, ne všem se daří. Matyáš zůstává u svého
jarmarečního obchodování, zato plátenictví se daří výtečně.

Jakoubková: Pod lampou není
vždy tma
Anotace

Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví skoro každý, kde se co
šustne, ale sestry, dvojčata Klára a Gábina, to vědí do puntíku. A
strašně rády do všeho strkají nos, což nelibě nese soukromé
očko David Holzman, který si v nedalekém okresním městě
založil výnosnou detektivní kancelář. Zatímco Gábina chystá
svatbu s fešným advokátem, Klára se ve vzpomínkách vrací k
dávno zemřelému manželovi, a ačkoli se schází s místním
gynekologem, každý den se vydává ke kostelíku a na hřbitov,
kde je její manžel pochovaný. Tam si všimne cizího muže…

Anotace

Krásná a urozená Zdislava nemá o nápadníky nouzi, ale hledá
hluboký vztah založený na opravdové lásce. Její cestu zkříží
Havel z Lemberka, který její city opětuje, ovšem jednoho dne
bez vysvětlení zmizí. Zdrcená Zdislava nechce věřit, že by Havel
zradil její důvěru, ale nejistota ji sžírá jako jed.

Anotace

Když se na pitevním stole doktorky Laurie Montgomeryové
objeví tělo sociální pracovnice Kery Jacobsenové, zpočátku se
zdá, že je obětí tragického předávkování drogami. Ale Laurie a
její nová rezidentka, chytrá a schopná, ale přímočará doktorka
Aria Nicholsová, při dalším ohledávání zjistí něco šokujícího.
Když mladá žena umírala, byla v desátém týdnu těhotenství.

McMorrisová: Prodám 2 děti
Anotace

Začínající filadelfský novinář Ellis Reed ulovil sólokapra: narazil
na dvojici dětí, které se choulí pod poutačem nabízejícím jejich
prodej. Lze se v roce 1931 divit? Pád ekonomiky před dvěma
lety skoncoval s americkým snem, a tak obyčejným lidem zbyly
jen drobné, oči pro pláč a hora frustrace. I snaživý Ellis ji denně
cítí v redakci plné kolegů.
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Burianová: Cesta z těsta
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TOP z novinek na měsíc duben 2021:

Anotace

České tradice a jídla s nimi spojená jsou bezednou studnicí
inspirace. Své o tom ví i historicky první vítězka televizní soutěže
amatérských pekařů Petra Burianová, pro niž jsou lokální
suroviny a sezónnost základem veškerého kuchařského umu.
Nahlédněte do její kuchyně a nechte se zlákat jedinečnými
recepty vycházejícími z přirozeného koloběhu české přírody!
Jednotlivé kapitoly kopírují střídání ročních období a doplňují je
ukázky tradičních řemesel.

Brown S.: Střemhlavý pád

Frixeová: Čokoládové dortíky pro
všechny!
Anotace

Klárka bude mít za pár dní narozeniny! Moc se těší na svoji
oslavu v Čarokrásném knihkupectví, kterou chystá společně s
kocourem Gustafem a mluvícím zrcadlem panem Králem. Jenže
majitelka knihkupectví, paní Sovová, musí zničehonic
odcestovat! Její zástupce pan Hibou má sice spoustu zajímavých
nápadů a dokonce i křišťálovou kouli na věštění, ale…

Anotace

Když Rye, zkušený pilot, dosedne na zem po zásahu laserem,
ukáže se, že s černou schránkou, kterou měl narychlo dopravit
zákazníkovi, jsou spjaté velmi podivné okolnosti. Stejně jako s
velmi půvabnou mladou lékařkou Brynn, odhodlanou podat
pacientovi zatím neschválený lék na závažnou nemoc. S ní se
Rye překvapivě seznámí ihned po havárii …

Váňová: Past
Anotace

Námětem románu Past je příběh lidí, kteří vedou dvojí život. Vít
Kail je středně zámožný notář s dobrou klientelou. Se svou
ženou lékařkou Milanou si postavili vkusně zařízenou vilu na
okraji Prahy, jejich manželství ale zůstává i po více než deseti
letech bezdětné. Nejednou se tomu jejich blízcí podivují a dávají
vinu sebevědomé Milaně.…

Frixeová: Divoký čtyřlístek
Anotace

Zmatek nad zmatek v Čarokrásném knihkupectví! Kocour Gustaf
onemocněl, knihy vyvádějí jako šílené a do obchůdku má
dorazit kontrola! Paní Sovová je zoufalá: Jestli se čtyřlístek
divokých knih nenaučí slušnému chování, bude muset
knihkupectví zavřít. To Klárka rozhodně nemíní dopustit a bere
věc do vlastních rukou! Romantická vyznání lásky,…

Frixeová: Vánoce s paní Sovovou
Anotace

Celé osazenstvo Čarokrásného knihkupectví se chystá na
Vánoce! Ani Klárka se svátků nemůže dočkat: na návštěvu má
totiž přijet její nejlepší kamarádka Lenka. Když se ale dozví, že
paní Sovová bude trávit Štědrý den úplně sama, ani na chvilku
nezaváhá: musí pro ni připravit obrovské vánoční překvapení!
Snídaně na saních, rozzářený vánoční trh,…

Moyesová: Jako hvězdy v temné
noci

Kinney: Deník malého
poseroutky 15.

Kompletní seznam novinek zakoupených do knihovny v Luži najdete na stránkách Města Luže –
Městská knihovna – on line katalog.

Dumas: Hrabě Monte Christo

Anotace

Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem
Bennettem Van Clevem unikne sešněrovanému životu v Anglii.
Jenže ani její manželství, ani život v zapadlém koutě Kentucky se
nevyvíjí tak, jak si představovala. Nadšeně tedy uvítá možnost
zapojit se jako dobrovolnice do projektu takzvané Koňské
knihovny, který má za úkol šířit literaturu a vzdělanost v
odlehlých oblastech Appalačských hor.

Anotace

Greg Heffley a jeho rodiče se vydávají na výlet a hodlají si ho
pořádně užít! Vysněný letní ráj ale vezme brzy za své, když se
zaseknou v kempu. Do toho se přiženou mraky a začne pořádný
slejvák, který Heffleyovým na náladě moc nepřidá. Dají se tyhle
prázdniny ještě zachránit, nebo budou mít vody za chvíli až po
krk?

Anotace

Pro své okolí je Edmond Dantes úspěšný muž, miluje svou
drahou Mercedes a stará se o svého otce. Ovšem najdou se
nepřátelé, kteří zinscenují velkou pomstu, Edmond je udán a
odsouzen. V pevnosti If, odkud není úniku, si odpykává svůj
trest. Seznamuje se s moudrým abbém, který ho učí a jenž
odhalí, kdo stojí za Edmundovým utrpením.

Hooverová: Na obtíž
Anotace

Vítěz Goodreads Choice Awards 2017 v kategorii ROMANCE.
Vossovy byste jen stěží označili za „normální“ rodinu. Žijí ve
zrekonstruovaném kostele, máma, která se ještě nedávno léčila
z rakoviny, bydlí v suterénu a otec je ženatý s její bývalou
ošetřovatelkou. A pak je tu Merit. Merit Vossová sbírá trofeje,
které nevyhrála. Je to podivný koníček, pro ni má ale každá
trofej zvláštní význam.
Kompletní seznam novinek zakoupených do knihovny v Luži najdete na stránkách Města Luže –
Městská knihovna – on line katalog.

Endrýs: Věhlasné příběhy
Čtyřlístku
Anotace

Připravili jsme další díl z oblíbené edice velkých komiksových
knih Čtyřlístku. Věhlasné příběhy Čtyřlístku jsou již
devatenáctým dílem v řadě. Obsahují příběhy z čísel 345 až 362
z roku 2003.
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.

Střední článek ve vzdělávání v Pardubickém kraji, duševní zdraví dětí, lokální produkce, komunitní energetika, vysokorychlostní internet.
Tématem tohoto období je opět vzdělávání,
protože během května probíhala veřejná konzultace k nastavení středního článku ve vzdělávání, a protože MAS patří k zakládajícím
členům Partnerství pro vzdělávání 2030+,
snažili jsme se, aby se informace o tom, jak
nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků dostala ke
všem školám a zřizovatelům. Velké on line
setkání se zástupci MSMT proběhne pro Pardubický kraj 15. 6. 2021, v případě zájmu nás
kontaktujte.
Pro NS MAS jsme pořádali ve spolupráci
s ČOSIV (Česká odborná společnost inklu-

zivního vzdělávání) tematický den Inspirace
pro realizátory MAP v oblasti spolupráce
mezi vzdělávacím a sociálním sektorem. Prezentace a doporučená videa včetně odkazu na
knihu Adverzní dětské zkušenosti (Adverse
Childhood Experiences) a jejich vliv na sociální chování, psychické a celkové zdraví
během života - pro sociální pracovníky, psychology, pedagogy, rodiče, pěstouny a zaujatou veřejnost najdete na našem webu v sekci
pro školy.
Zajímavou událostí je aktivizace lokálních
producentů – ve spolupráci s Hradní spižírnou, obcí Předhradí a hradem Rychmburk
mapujeme a propojujeme rozmanité drobné
výrobce a producenty, abychom nejen zjistili
jejich potřeby do dalšího období, ale hlavně
společně pomohli připravit zajímavou nabídku pro návštěvníky našeho území, protože
velkou prioritou bude i rozvoj cestovního
ruchu. Záměry stále sbíráme zde: ZÁJEM
O PODPORU PODNIKATELŮ VE VÝZVÁCH MAS 2021-2027.
Pro podnikatele, veřejnou správu i další orga-

nizace připravujeme ve spolupráci s dalšími
MAS první kroky pro vytvoření společného
postupu v oblasti komunitní energetiky. Jedná se např. o představení základních prvků
lokální energetiky, upřesnění role jednotlivých aktérů, mapování specifik malých českých měst a obcí v regionu, o možné směry
rozvoje – do čeho lze investovat – zdroje,
úložiště, úspory, flexibilita… o všem vás budeme různými cestami informovat a velmi vítáme zájemce z řad odborníků k zapojení do
další spolupráce, stačí kontaktovat kancelář.
Obdobná situace se týká výstavby vysokorychlostních sítí, již máme v kraji k dispozici koordinátora díky projektu BCO
(Broadband Competence Office ČR) a jeho poradenských služeb mohou využít podnikatelé
i veřejná správa.
O naší další činnosti se dozvíte i z výroční zprávy za rok 2020, na našich stránkách
https://www.masskch.cz/ a http://www.
map2030.cz/ a také facebooku https://www.
facebook.com/masskch.
Kancelář MAS SKCH

MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ INFORMUJE
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Městské policie Skuteč. Nutno podotknout, že po ukončení pracovního poměru kolegyně Kostelecké skutečští strážníci
působí na katastrech měst Skuteč a Luže v počtu
3 strážníků. I přes tento personální podstav
(ideální počet na dané území a počet obyvatel by
bylo min. 4-5 strážníků) se nám však bez závažnějších problémů daří zajistit spolehlivé fungování a akceschopnost. Počátkem roku 2021 bylo
vyhlášeno výběrové řízení na pozici strážníka,
ovšem do současné doby nebyl na tuto pozici
vybrán vhodný uchazeč. I v blízké budoucnosti plánujeme pokračovat ve snaze doplnit stavy
minimálně na počet 4 strážníků. Směny strážníků jsou stanoveny měsíčním rozpisem služeb,
přičemž při plánování jednotlivých směn jsou
zohledňovány požadavky starostů měst, bezpečnostní situace na katastrech pověřených obcí či
potřeby při nárůstu konkrétního protiprávního
jednání. V nedávné minulosti jsme se přesvědčili, že jsme schopni operativní reakce na aktuální
situaci - v těchto případech byly směny takřka „z

hodiny na hodinu“ upraveny a strážníci byli veleni do směn i nad rámec plánu služeb z důvodu,
že to momentální situace vyžadovala. Co se týče
plošné působnosti městské policie, stále probíhají jednání o uzavření veřejnoprávních smluv
s okolními obcemi – konkrétně s obcí Prosetín
a Předhradí. Rozšíření působnosti městské policie by mělo kladný přínos především pro občany
uvedených obcí, a dále by došlo k „ucelení rajonu“ MP.
Z činnosti Městské policie
Od počátku roku 2021 do současnosti řešili
strážníci množství oznámení občanů. Asi nejvíce
oznámení se týkala špatného parkování a úniku
hospodářských zvířat. Dále strážníci prováděli
množství odchytů toulavých psů, řešili přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. K tomuto bych rád uvedl, že
oznamovatelé uvedeného protiprávního jednání
očekávají, že příjezdem hlídky městské policie
(potažmo hlídky PČR) dojde k naprostému vyřešení problému (např. že už hospodářská zvířata
nikdy neutečou, že hlídky jednou provždy vyře-

ší spor, který má oznamovatel s jinou osobou,
apod.). Ačkoliv se strážníci maximálně snaží
o uklidnění situace či vyřešení věci, lze provádět
pouze takové úkony, které vyplývají ze zákona
a velmi záleží na přístupu zainteresovaných

osob. V praxi to znamená, že hlídka na místě
provede šetření, úkony vedoucí k řešení dané
situace, poučení osob a pokud to je možné, věc
vyřeší dle zákona na místě (domluva, napomenutí, pokuta v příkazním řízení), anebo provede zadokumentování skutku a věc postoupí
příslušnému správnímu orgánu k projednání.
V případě podezření ze spáchání trestného činu
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je samozřejmě věc předána Policii ČR. V uvedených případech však nelze spolehlivě zajistit,
že se obdobné protiprávní jednání nebude v budoucnosti opakovat.
Dále strážníci vyjížděli společně se složkami
IZS k dopravním nehodám, poskytovali první
pomoc, řešili založení černých skládek, řešili
množství nálezů, prováděli šetření na základě
dotazů jiných orgánů, vytěžovali a zpracovávali
záznamy z kamerového systému na žádost Policie ČR v souvislosti s konkrétním protiprávním
jednáním na území města, reagovali na oznámení o porušení vládních nařízení a mimořádných
opatření týkajících se pandemie COVID19 či
prováděli ve spolupráci s městem Skuteč nákupy
osobám v karanténě, realizovali převoz osoby na
Protialkoholní záchytnou stanici Pardubice.
Městská policie Skuteč se dále podílí na dohledu
na BESIP, kdy mimo jiné dochází k pravidelnému měření rychlosti. Strážníci dále vykonávají
dohled na přechodech u základních škol.

ČERVEN 2021
Skutči. Nejen, že byl kontejner po krátké době
strážníky nalezen, ale navíc díky záznamům
z kamerového systému a dobré místní a osobní
znalosti strážníků byl po krátké době vypátrán
i „původce záhady cestujícího kontejneru“. Kontejner posléze absolvoval cestu zpět na své místo
a „poaprílový“ žertík byl strážníky dle zásluh
a v souladu se zákonem vyřešen.
ODPAD ZA KONTEJNERY NEPATŘÍ
Luže, m.č. Košumberk
Z důvodu zvýšené četnosti odkládání odpadu
(směsného) za kontejnery na tříděný odpad na
Košumberku byla strážníky umístěna fotopast.
A „ptáček se chytil do sítě“. Strážníky bylo následně provedeno šetření po totožnosti osoby
a po osobách případných svědků. Následně byla
věc zpracována a postoupena ke správnímu orgánu, pro podezření z porušení obecně závazné
vyhlášky města proti konkrétní osobě pachatele,
k projednání.

TAJEMSTVÍ ZMIZELÉHO
KONTEJNERU

2.4.2021, Skuteč, ul. Heydukova
Na Městskou policii Skuteč bylo oznámeno
záhadné zmizení kontejneru na směsný odpad,
který se původně nacházel v ulici Heydukova ve

Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na oficiálních webových stránkách
www.mp.skutec.cz a na sociální síti Facebook
a Instagram.
Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Svaz tělesně postižených v Luži v době epidemie Covid-19 nakoupil pro každého svého člena 5 ks respirátorů a jednu desinfekci
na ruce.
Výbor Svazu tělesně postižených v ČR.
z.s. místní organizace Luže

Skutečští strážníci se snaží maximální část pracovní doby trávit „v terénu“. Nezbytnou součástí
naší práce je množství byrokracie, které v posledních letech neustále přibývá a to nás leckdy
„zavírá do kanceláře“.
ČASTÉ ÚNIKY HOSPODÁŘSKÝCH
ZVÍŘAT
Skutečští strážníci za poslední období řeší desítky oznámení o úniku hospodářských zvířat
(krávy, ovce) a to především na katastru města
Skuteč. Pravděpodobně vlivem nedostatečného
zajištění zvířat dochází k jejich častému úniku
a pro nás se řešení těchto událostí pomalu ale
jistě stává rutinou. Strážníci však nemohou uvedené protiprávní jednání chovatele řešit na místě
a z toho důvodu je vždy věc ze strany městské
policie postoupena k věcně a místně příslušnému
správnímu orgánu k projednání.

ním telefonním čísle. Strážníci tráví převážnou
část pracovní doby v terénu a bez předchozí telefonické domluvy byste je nemuseli na služebně
zastihnout. Pokud se nedovoláte na pohotovostní telefonní číslo 731 557 507 a věc nesnese
odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE POMÁHALA S DOUČOVÁNÍM

Fotopast je strážníky využívána, stejně jako kamerový systém, v souladu se zákonem o obecní
policii a jelikož se osvědčila, bude Městskou policií Skuteč využívána dle potřeb na místech, kde
často dochází k protiprávnímu jednání.

Oblastní charita Pardubice působí v Luži
od roku 2017. V jejím zájmu je poskytnout
pomoc rodinám, které se ocitly v nouzi nebo
krizové situaci. Jedním z takových okamžiků
bylo nastavení distanční výuky pro všechny
děti spolupracujících rodin. Již od podzimu
2020 až do května 2021 OCHP zajišťovala
pravidelné doučování dětí a pečovala o to,
aby děti vypracovávaly zadané domácí úkoly. Po celou tuto dobu se charita starala o 27
dětí. Po jejich návratu do škol, bylo v mnoha

OPATŘENÍ – MATEŘSKÉ ŠKOLY
07.05.2021, 05:00 – 16:30 hodin, Mateřské školy v k.ú. Skuteč a Luže
Skutečští strážníci se v součinnosti s hlídkami
Policie ČR podíleli na opatření – dohledu na
bezpečnost v mateřských školách a jejich okolí.
Důvodem tohoto opatření byl anonym vyhrožující útokem na blíže nespecifikovanou mateřskou školu v ČR.
Strážníci provedli kontrolu školek před příchodem zaměstnanců a dětí, dále během celého dne
vykonávali intenzivní kontrolu školek a jejich
okolí a byli v kontaktu s jejich vedením.
Celé opatření naštěstí proběhlo bez závad a nedošlo k žádnému napadení zájmových objektů.
Vzhledem k počtu strážníků nemůže městská
policie zajistit nepřetržitou službu.
V případě Vašeho zájmu o kontaktování strážníků osobně na služebně, učiňte tak, prosím, po
předchozí telefonické domluvě na pohotovost-

případech zjištěno zlepšení ve studijních výsledcích. Jsme rádi, že jsme rodinám mohli
pomoci a že veškeré snažení přineslo dětem
kladné výsledky. Děkujeme všem lektorům
a dobrovolníkům za neskutečné nasazení ve
zhoršených podmínkách a dětem i učitelům
za trpělivost. Nyní můžeme konečně říci, že
jsme to společně zvládli!!!
Za tým Oblastní charity Pardubice
Mgr. Dominika Košnarová Dis.

KAM ZA KULTUROU
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VÝSTAVA V CIHELNĚ
19.ČERVNA 2021
VERNISÁŽ

od 14.00.hod
vystavující:

GÁBI FAJFROVÁ
malby
HONZA JIRKOVSKÝ

fotografie

ZUZANA MELCKENBEECK VYSOKÁ
Acting Director

malby

TOMÁŠ HOLUB
malby

kde:

MOJA FREE

plstěné obrazy

V ROSICÍCH U CHRASTI
SO.19.6.OD 14.00-22.00

SO.26.6.OD 8.00-11.30
SO.3.7.OD 8.00-11.30
SO.10.7.OD 8.00-11.30

program:

VERNISÁŽ
"JINÉ TRHY" -DESIGNOVÉ TRHY
LOUTKOVÉ DIVADLO A MALOVÁNÍ MANDAL

pro děti

KONCERTY BANDA(SKA) A DALŠÍ
OBČERSTVENÍ
ČAJOVNA, KAVÁRNA

vstupné dobrovolné

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU OBCE ROSICE
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ROZBĚHÁME LUŽI
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VELIKONOČNÍ A ČARODĚJNÁ STEZKA
ZÁBAVA PRO CELOU RODINU
V této pochmurné a omezené době se spolek Rozběháme Luži rozhodl připravit trochu zábavy pro děti a jejich rodiče. Vymysleli jsme tedy dvě akce, které měly tento
účel splnit.
První z nich byla „Velikonoční stezka s tajenkou“, která probíhala od pátku do neděle o velikonočním víkendu. Trasa začínala
u Big Papa Grill Baru, kde získali účastníci
vše potřebné k absolvování trasy, na které je
čekala stanoviště s úkoly ať už pohybovými, logickými, nebo tvořivými. Cesta vedla
kolem největších dominant Luže (Chlumek,

nějakou tou sladkostí, zabalili jsme je do
úhledných balíčků a předali je do Domova
klidného stáří v Luži, kde udělaly radost několika desítkám seniorů.
Velikonoční stezka s tajenkou měla velký
ohlas a během tří dnů si jí prošlo mnoho lidí.
Pro náš spolek měla ještě další významy. Za
prvé se k nám přidaly další šikovné a kreativní dámy, které velmi obohatily náš tým
a za druhé vznikl nový maskot našich akcí
„Zajíček Rozběháček Lužáček“ a ten už se
stal ústřední postavou akce následující.
Druhá akce proběhla na prvního máje
a nesla název „Od hřbitova ke hřbitovu,
aneb Šifra mistra Rozběháčka“. Zatímco
velikonoční stezka se musela obejít bez obsluhy na jednotlivých stanovištích, tentokrát
tomu bylo jinak. Trasa byla doslova prošpikována čarodějnicemi, kostlivci, strašidly
a mnoha rekvizitami. Celá událost se nesla
v duchu tajemna, záhad, šifer, ale hlavně
v duchu zábavy.
Start byl netradičně za lužským hřbitovem
a dále vedly kroky účastníků ke hřbitovu
židovskému. Po cestě opět na děti a jejich
rodiče čekaly úkoly, tentokrát zábavně strašidelné. Cílem bylo posbírat slova, z nichž
vznikl návod jak najít kód, pomocí kterého
děti odemkly kufr s pokladem. Po úspěšném
vyluštění šifry se rodinky vydaly procházkou na lužské fotbalové hřiště, kde na ně če-

Košumberk, Paletín atd.), takže se všichni
mohli nejen bavit hrou, ale také měli příležitost kochat se krásami našeho města. Počasí
přálo této akci střídavě a zvláště borci, kteří
se vydali na stezku v sobotu, zaslouží velký
obdiv, protože to byl den plný zvratů, kdy se
sluníčko střídalo se sněhem a větrem.
Jak bylo již zmíněno, některé úkoly byly
i tvořivé a jedním z nich bylo vytvořit velikonoční přáníčko. Když jsme viděli to
množství krásných přáníček, bylo nám líto,
aby přišla vniveč. Přáníčka jsme doplnili

kala odměna v podobě sladkostí a drobných
předmětů pro děti, občerstvení pro rodiče
a pro všechny možnost vyfotit se v připravených fotokoutcích.

Přípravy těchto akcí byly náročné, ale vynaložené úsilí se nám vrátilo v nadšených a pozitivních reakcích účastníků. To je odměna,
která se nikdy neomrzí a když vidíme veselé
a spokojené lidi, dává nám to smysl. Máme
za sebou další úspěšné akce. Tento úspěch
spočívá v týmové práci, kdy doslova: „ten
dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady
udělají moc“. Také bychom nebyli úspěšní,
kdyby nám nepomáhali tzv. externisté, tzn.
lidé, kteří nejsou ve spolku, ale nárazově
nám pomáhají při organizaci jednotlivých
akcí. Tím vším se snažíme naplnit jeden
z nejdůležitějších záměrů spolku Rozběháme Luži, kterým je spojovat lidi.
Spolek Rozběháme Luži

DaR
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ZPRÁVY Z RODINNÉHO CENTRA DAR LUŽE
Rodinné centrum po delší pauze opět otevřelo své prostory a jak nejlépe
jsme mohli zahájit naši činnost než krásnou venkovní akcí Čarodějnické
odpoledne. Na děti čekala řada soutěží, úkolů a ve finále také krásných
odměn. Že jsme si akci všichni užili, bylo zřejmé nejen na úsměvech dětí,
ale i lektorek.

na nauku na zobcovou flétnu, kontaktujte vedoucí centra Dominiku
Košnarovou, na tel.: 603 880 938.
Příměstský tábor bude
Většina z nás se nemohla dočkat informace, zda bude probíhat Příměstský tábor v Luži. Máme radost, že tradici nepřerušíme. V případě
zájmu můžete přihlášky na příměstský tábor podávat elektronickou
podobou nejpozději do 27. června 2021.
Veškeré informace o našich aktivitách a o příměstském táboře v Luži,
naleznete na našich internetových stránkách rodinnecentrumdar.cz,
archiv naleznete na https://materskecentrum.estranky.cz/ popřípadě
na facebookovém profilu Rodinné centrum Dar Luže https://www.
facebook.com/rodinnecentrumdarluze.

I další venkovní akce byla velice vydařená. Z pandemických důvodů
jsme byli nuceni pojmout letošní Den dětí netradičně, a tak jsme uspořádali Pyžamovou stezku. Věříme, že i tato akce děti i rodiče nadchla a že
se s námi rádi zúčastní dalších aktivit.
Co nás v centru čeká
Naše centrum nese jméno DaR (zkratka slov Děti a Rodina), tedy
i nadcházející programy jsou připravovány jak pro maminky, samotné
děti, ale také pro rodiny jako celky. Každé úterý a čtvrtek je v centru
otevřená herna pro maminky s dětmi do 6 let. Cílem programu je
naučit děti dětskému kolektivu a podpořit socializace každého dítka.
Děti si u nás volně hrají pod dozorem maminek, pokud chtějí mohou se
zapojit do programu nebo také nemusí. Otevírací doba je uzpůsobena
tak, aby maminky s dětmi mohly přijít kdykoliv v průběhu, ale i odejít,
tak jak to každému vyhovuje. Všechny lektorky jsou mámy dětí a řeší
to samé co Vy. Pokud jste u nás ještě nebyli a zajímá Vás, jak to u nás vypadá, rádi
Vám vše ukážeme. Můžete si u nás popovídat, dát kávu a nechat děti pohrát v jiném
prostředí. Klub Otazník probíhá každou
středu a jedná se o výtvarný kroužek pro
děti od 7-15 let, v některých případech je
určen i pro dospělé. Výhodou kroužku je,
že probíhá v našem centru, kde je k dispozici spousta her a hraček, s kterými si děti
mohou volně hrát. Samozřejmostí je také
velká zahrada, na které jsou prolézačky,
pískoviště, trampolína a kterou využíváme
k míčovým hrám. Věříme, že již brzy obnovíme Cvičení s prvky jógy pro seniory, které probíhá ve volnočasovém centru v ulici
Žižkova, Luže. Od září budeme nabírat nováčky do našeho kroužku Píšťalek, který
je určen pro děti od 6-12 let. V případě zájmu děti vyzvedáváme ve školce a základní
škole Luže. Chcete-li děti již nyní přihlásit

Novinky jako překvapení
Stále se snažíme nabízet nové služby, možnosti setkání a akce, které
by Vás zajímaly. Z toho důvodu od září 2021 chystáme Kurz šití
oblečení pro začátečníky a snad i něco nového pro školní děti, ale to
si zatím necháme jako překvapen. Pokud by Vás napadla aktivita, kterou v Luži postrádáte a myslíte, že by u nás našla uplatnění, budeme
rádi, když nám napíšete na rodinnecentrum.dar@gmail.com nebo se
zúčastníte naší facebookové ankety.
Za tým centra
Mgr. Dominika Košnarová Dis.
Vedoucí Rodinného centra DaR
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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.

KONCERT
TIBETSKÝCH GONGŮ
KONCERT GONGŮ V LUŽI 12. 6.
Závěr kvantové fyziky je, že se vše hýbe, vibruje.

12.6. v 17h
volnočasové centrum Luže

Ač to tak nevypadá, toto úzce souvisí s naším zdravím. Abychom se
cítili dobře, je potřeba, aby naše buňky kmitaly ve správném rytmu.
Vzácné kovy, které se používají k výrobě léčebných hudebních nástrojů jako jsou gongy, Tibetské mísy, zvonky, činelky apod. dokáží
přenášet rezonance až do buněčného jádra. Tím uzdravují naše tělo
i psychiku.
Mirka Rašková terapeutka a interpretka léčebných hudebních nástrojů
se ke hře na gongy a mísy inspirovala při svých cestách do Indie.
Přijďte se nechat naladit nebo vyladit koncertem, který se
poslouchá vleže.
Těší se na vás Mirka a Kateřina
Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme
o rezervaci na tel. 604700512
více informací nalezente na www.katerinarouse.cz

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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informace
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a to prostřednictvím
zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
» Novinky z úřadu přímo do telefonu
» Upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice,
dopravní uzavírky, atd.
» Pozvánky na sportovní a kulturní akce
» Účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké
informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
» Přes webovou stránku www.luze.mobilnirozhlas.cz
www.adamovcb.mobilnirozhlas.cz
» Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko
» Vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na úřad
obce Adamov
Luže
Snadné nahlašování závad v obci přes obecní aplikaci
Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také
Systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud na území naší obce
narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba
nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. My se postaráme o to, aby byla
závada co nejdříve vyřešena!
Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší obce tvořit lepší místo
pro život!
Petr Schicker, starosta
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ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ

KULTURA

 Mezinárodní řád Křižovníci s červeným
srdcem-společenství sv. Cyriaka
 Obecní úřad Adamov
 Sbor dobrovolných hasičů Adamov

 SONS - Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých České Budějovice

SVĚTOVÝ DEN
NEVIDOMÝCH
– MEZINÁRODNÍ
DEN BÍLÉ HOLE

si dovolují pozvat děti, mládež i dospělé z Adamova a okolí na akci

CHŮZE POSLEPU V TERÉNU
dne 10. 10. 2020
od 14.00 hodin

do obce Adamov na
louku pod Koniperkem

Akce je pořádána k podpoře Světového dne nevidomých
Účelem této akce je přiblížit občanům svět zrakově postižených
a zprostředkovat jim touto formou jak se žije spoluobčanům
s tímto postižením mezi námi.

KAŽDÝ SI BUDE MOCI VYZKOUŠET
CHŮZI POSLEPU A DALŠÍ
DOVEDNOSTI
» Nová registrace je nutná pro plné využití nového
komunikačního systému obce
» Nezapomeňte vyplnit: jméno, ulici bydliště, e-mail a jaké
informace Vás zajímají, nebo si stáhněte aplikaci
(bez ulic nemůžeme cílit informace pro Vás na míru, ...)
» Registrujte se na webu na:
www.adamovcb.mobilnirozhlas.cz
www.luze.mobilnirozhlas.cz

Akce se zúčastní i členové organizace SONS České
Budějovice, kteří účastníky seznámí s činností této
organizace a s tím jak se jim samotným žije s tímto
hendikepem.
Žádáme účastníky akce, aby si z hygienických
a bezpečnostních důvodů přinesli vlastní šátky nebo
škrabošky na oči a rukavice. Děkujeme za pochopení.

» Stáhněte si aplikaci pomocí QR kódu
» Doneste nám vyplněný registrační leták zpět. Tato možnost
je především pro naše nejtradičnější občany, kteří nemají
přístup k modernějším technologiím.
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Bohuslavou Kučerovou, Luže – 86 let

Františkem Hrnčálem, Doly – 80 let

Františkem Ceplem, Brdo – 77 let
Na městském úřadě v Luži byly přivítány děti
Šimon a Filip Handlířovi, Bělá

Adam Kučera, Brdo

Tadeáš a Matyáš Pelinkovi, Voletice

Mariana Mencová, Doly

Tobiáš Kučera, Srbce

Rádi bychom poděkovali paní Mgr. J. Nešporové za přípravu programu při vítání občánků města Luže. Děkujeme také dětem ze
Základní školy Luže, 3.B., Klárce Márové, Elišce Doskočilové a Denisce Vodičkové za pásmo básniček.

„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
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