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KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 1. 8. od 20:00		
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Letní kino pro děti, Hrad Košumberk
vstup zdarma
Sobota 7. 8. od 20:00		
KRVAVÁ HENRIETA
Divadlo, Hrad Košumberk, vstupné 100,Sobota 7. 8, od 18:00		
COUNTRY ZÁBAVA BOLASO
Doly City – Náves Doly, vstupné 50,Neděle 8. 8. od 15:00		
ALEN – odpolední koncert
Kostel v Janovičkách, vstupné dobrovolné
Neděle 8. 8. od 8:00		
13. ROČNÍK TENIS VETERÁNI
Sportovní areál Bělá
Pátek 13. 8. od 20:00		
POUŤOVÁ ZÁBAVA ARZEKT
Hřiště Luže, vstupné 100,Neděle 15. 8. od 15:00		
DAŘBUJÁN A PANDRHOLA
divadlo pro děti, Hrad Košumberk
vstupné 60,-/30,-

Sobota 21. 8. od 21:00		
ŠARLATÁN – letní kino
Hrad Košumberk, vstupné 100,Sobota 21. 8. od 8:00		
25. ROČNÍK TENIS MEMORIÁL
KARLA BLÁHY
Sportovní areál Bělá
Sobota 28. 8. od 8:00		
O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
dětská soutěž v požárním útoku
Sportovní areál Bělá

PINOCCHIO – letní kino pro děti
Hrad Košumberk, vstupné zdarma
Sobota 4. 9. od 16:00		
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Hrad Košumberk, vstupné 100,-/50,Neděle 5. 9. od 14:00		
18. KOŠUMBERSKÝ DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk, vstupné 30,Sobota 11. 9. od 18:00		
6. MUZEJNÍ NOC
Hrad Košumberk

Sobota 28. 8. od 14:00		
MEMORIÁL JANA STOKLASY
soutěž v požárním útoku mužů a žen
Sportovní areál Bělá

Sobota 11. 9. od 14:00		
KARNEVAL PRO DĚTI
Hřiště Luže, vstupné zdarma

Sobota 28. 8. od 15:00		
LOUČENÍ S LÉTEM PRO CELOU
RODINU
Kostel v Janovičkách, vstupné dobrovolné

Sobota 11. 9. od 20:00		
VEČERNÍ ZÁBAVA ANEB ZLATÁ
DEVADESÁTÁ
Hřiště Luže, vstupné 90,-

Sobota 28. 8. od 20:00		
PREVÍT A POTVORA – divadlo
Hrad Košumberk, vstupné 100,-

Neděle 12. 9. od 16:00		
SLAVNOSTNÍ POKLÁDÁNÍ
STOLPERSTEINŮ (Kamenů zmizelých)
Náměstí plk. J. Koukala – pod radnicí

Neděle 29. 8. od 20:00		

Město Luže
pořádá veřejnou sbírku na

Pomoc obcím a občanům zasaženým
tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku
Způsoby provádění sbírky:
➢ zvláštním bankovním účtem č. 6013392389/0800 u České spořitelny, a.s.
➢ pokladničkami (v Turistickém informačním centru a na akcích pořádaných městem Luže)
➢ složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou (na Městském úřadě v Luži)
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RECYKLACE
MYSLEME NA BUDOUCNOST
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií
i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou
součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů.
Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.
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REVITALIZACE
V rámci projektu Revitalizace veřejné zeleně ve městě Luže proběhly výsadby dřevin, např. v lokalitách sportovní areál města Luže nebo v Bělé u bytovky (viz foto).
V dalším období budou prováděny parkové
úpravy a vysázeny trvalkové záhony. Následná péče o vysazené stromy, keře, trávníky a záhony bude ze strany zhotovitele
VYKRUT zahradní služby a.s. probíhat do
konce roku 2023.

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické
recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat
a následně recyklovat 587 tun vysloužilých světelných zdrojů a téměř 3 000 tun velkých a malých
elektrozařízení.
Opětovně se využilo přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem
a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře
(v ulici Havlíčkova), na MěÚ Luže nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará
o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.
Jakýkoli nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4300 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila.
Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.

VYHRAZENÍ PLOCHY PRO VYLEPENÍ
VOLEBNÍCH PLAKÁTŮ
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, stanovuji pro
vylepování volebních plakátů ve městě Luže následující plochu:
•

Plakátovací plocha v ulici Žižkova - (na rohu, na konci průchodu z náměstí)

Volební plakáty lze na tomto vyhrazeném místě umístit 16 dnů přede dnem konání voleb do
zastupitelstev krajů.
Umístění plakátů na veřejných prostranstvích, mimo výše vyhrazené plochy, bude posuzováno
jako přestupek proti veřejnému pořádku, dle ustanovení § 5 odst. 2, písm. c) zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích s možností uložení pokuty až do výše 50 000 Kč, popř. přestupek
proti veřejnému pořádku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1, písm. g) zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, s možností uložení pokuty až do výše 50 000 Kč.
Výlep volebních plakátů zajistí město Luže, dle § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bezplatně. Možnost umístění plakátů
musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popřípadě kandidátů
při volbách do Senátu. Jiná možnost předvolební kampaně není možná.

UPOZORNĚNÍ
Prosíme sledujte počasí a při výstrahách
na silné bouřky je třeba svá auta přeparkovat na bezpečná místa. Opravdu nelze
ručit ani za zdravý a ošetřený strom, že se
z něho vlivem současného extrémního počasí neulomí větev.
Děkujeme za pochopení!

VOLBY
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V MÍSTNÍ
ČÁSTI DOBRKOV
www.ygg-drasil.cz

KDO JE MENŠÍ,
NEŽ-LI MY

mobil: +420 605 299 183

e-mail: varga@ygg-drasil.cz

TŘI VĚŽE
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Nejmenší předškolní skauti Benjamínci
se letos začátkem července vydali tábořit
v doprovodu svých rodiči nebo prarodičů na
základnu do Čachnova.

880

1000

Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 412 tis. Kč bude letos min.
v říjnu
v místní
hranice dopadové
plochy
HERNÍ PRVEK
části Dobrkov vybudováno dětské hřiště. Jeho součástí 1000
budou herní prvky (multifunkční
830
sestava,
Popis : pískoviště, dvě houpadla, houpačka, kolotoč, koš na basketbal, fotbalové branky),
mobiliář
(lavičky,
set stolu
s zbavená
lavicí, odpadkové koše) a oplocení. Montáž dřevěných herních
Odkorněná
akátová kulatina,
běle
prvků
z akátu
proběhne
dodavatelsky
externí firmou vybranou na2000
základě1000
poptávkového
a obroušená,
akátové
řezivo, lanový
most, řetězový
most, lezecká
stěna,
kreslící stěna,
síťový výlez, šikmý
řízení.
Tou je
společnost
YGGDRASILMONT,
s.r.o., Praha, se kterou již byla uzavřena
síťový výlez,
dřevěný
žebřík, dřevěný
výlez
smlouva
o dílo,
rozpočet
herníchšikmý
prvků
a mobiliáře vychází na 435 tis. Kč vč. DPH. Vybrané
s lanem, skluzavka.
prvky nevyžadují budování dopadové plochy tlumící pád, tou bude stávající travnatá plocha.
Hřiště
bude informace
určeno pro děti do 15 let. Vzhledem k tomu, že pozemek určený k vybudování
Technické
0
150
dětského hřiště je situovaný u komunikace druhé třídy a u místní komunikace, je s ohledem
skupina uživatelů vhodné dětské3-14
naVěková
bezpečnost
hřiště oplotit.1000Bude se jednat o drátěný plot výšky
Počet
uživatelů
10
1,5 m s ocelovými sloupky s jednou vstupní
brankou. Oplocení bude provedeno TechnicRozměry
(m)
4,94
x
4,92
x
3,6
kými službami města Luže, přičemž materiál na stavbu plotu v hodnotě cca
80 tis.
Kč je
1000
880
Potřebná
plocha (m)výdajem. Na webových
7,94 x 7,92stránkách města se v části Projekty města můžete
také
uznatelným
0 prvků, mobiliáře a situační výkres s umístěním
Povrch tlumící
náraz (m 2) jednotlivých herních
podívat
na vizualizaci
Max. výška
pádu (m) č. 490/1.
0,95
prvků
na pozemku
4940
7940

Vizualizace:

Ing. Hana Broklová

Vizualizace

Šestnáct dětí a dvanáct dospělých prožilo tři
dny v přírodě hrami zaměřenými na poznávání živočichů, kteří jsou menší, než samy
děti, od ptáků, obojživelníků, hmyzu až po
mikroby. Proto zněl název letošního táboření KDO JE MENŠÍ NEŽ-LI MY. Prohlídka
komářího křídla nebo nohy v mikroskopu
byla překvapením i pro mnohé dospělé.

Vizualizace mají pouze ilustrativní charakter.

INZERCE
Koupím RD v Luži nebo pozemek vhodný k výstavbě RD v Luži.
Nejsem realitka. Kontakt: 774 034 441

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné sběratelské věci. Stačí SMS, zavolám.
Tel. 608420808

Počasí hrám a putování lesem přálo. Jedna
noc však byla značně deštivá. Ráno se tak
Benjamínci probudili na promáčené louce,
na které našli i malou umáčenou myšku.
Prvním pohledem už utopenou se ale děti,
na rozdíl od dospělých, odhodlaně rozhodly
zachránit. Daly ji v krabičce od čaje sušit
do tepla ke kamnům, kde se, k překvapení
nedůvěřivých dospělých, po usušení začala
hýbat. Radost dětí neznala mezí, když se
chvíli poté pustila i do kousku chleba. V lese
za základnou děti postavily pro zachráněnou myš domeček, kam ji po dešti usušenou
a čilou vypustily.
Děkujeme všem, kteří piditábor jakkoli
podpořili, hlavně Janě a Borkovi Brázdovým, kteří nám vařili a jejich rajská omáčka
byla po zachráněné myši dalším nezapomenutelným zážitkem.
za středisko Tangram Alena Krejsová
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PODĚKOVÁNÍ S POMOCÍ
Jsme tábor Pathfinderu, který od neděle 4. července až do ranních pátečních hodin tábořil naproti Dolanskému mlýnu u řeky Novohradky.
Píšu do ranních hodin, protože se stalo něco, co
jsme si pár hodin před tím nedovedli představit
– řeka se vylila.

Novotný, který neotálel přijet s velikým vlekem
přímo na tábořiště. Pohotová byla také městská
policie, která nám před sokolovnou pomohla
zastavit provoz k vykládání věcí. Po příjezdu do
sokolovny na nás čekali lidé z místní prádelny naše vyprané a vysušené věci nám vrátili ještě
ten večer, což pro nás byla nedocenitelná pomoc.
Jakmile jsme se ubytovali, čekalo nás krásné
a milé překvapení v podobě divadelního představení místního ochotnického spolku.
Krajská hygiena nám poskytla kontakty na
případné nové tábořiště a jedno z nich opravdu dopadlo. Od pondělí táboříme v nedalekém
Svratouchu.

Bylo to rychlé, většinu podsadových stanů zalila
voda. Hlídka s vedoucími začala budit ostatní.
Zatímco jsem volal hasičům o pomoc, všichni
byli zapojení do evakuace tábora - vyndávali
mokré krosny dětí ze stanů a nosili je na suchá
místa. Celý tábor ihned začal spolupracovat, z čehož jsem měl jako hlavní vedoucí tábora velikou
radost. Hasiči přijeli a my jsme jim začali přivádět děti, které následně byly převáženy do sokolovny v Luži. Kromě ochotných hasičů nám velmi pomohla paní starostka Pešinová, která nám
zajistila veškeré kontakty. Umožnila nám ubytování v sokolovně, kde jsme následně komunikovali s velmi laskavým správcem a paní správcovou. Věci nám pomohl navozit FARMA Martin

Je nemalé množství lidí, které jsem zde nevyjmenoval, a přesto byli do naší evakuace zapojení, Vám všem patří veliký dík za neskutečnou
ochotu.
Hlavní vedoucí tábora, Tomáš Špác

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ LUŽE
Od začátku letních prázdnin v Základní škole
Luže na 2. stupni probíhá rekonstrukce učeben, kabinetů a dalších místností, na kterou
město Luže obdrželo dotaci ve výši 5,5 mil.
Kč z programu Ministerstva pro místní
rozvoj. Výběrové řízení na zhotovitele
probíhalo od dubna
do června a k 1. 7.
2021 došlo k podpisu
smlouvy o dílo se zhotovitelem HC STAV
s.r.o., Libišany. Akce o
rozpočtu 6,6 mil. Kč je naplánovaná především na červenec a srpen, s tím, že vzhledem
k rozsahu prací bude muset pokračovat až do
října. Dojde totiž k rekonstrukci 7 učeben, 5
kabinetů, ředitelny a sborovny. V těchto prostorách bude vyměněna podlaha, osazen nový
kazetový podhled, provedeny nové omítky,

vyměněny hygienické zařizovací předměty, vyměněn keramický obklad a vyměněny
vstupní dveře z chodby za dveře protipožární. Dále stavební úpravy řeší nové dispozice
na WC ve všech podlažích mimo jedné části
WC v 1.NP, kde byla
v roce 2020 provedena
rekonstrukce a vytvořena jedna WC kabina
pro bezbariérové užívání, hygienické zázemí
pro personál a výlevka
z evropské dotace. Ve
všech ostatních prostorách WC dojde k výměně keramické podlahy, keramického obložení, výměně zařizovacích předmětů, výměně
dveří, provedení nových omítek a osazení kazetového podhledu.
Ing. Hana Broklová
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SOUTĚŽ
Děti ze 4 oddělení ŠD s odměnami za odhalení soutěžního obrázku ve zpravodaji.
Děkujeme paní vychovatelce Nešporové za
zaslání fotografie a dětem za účast v soutěži!

VRAŤME KRÁSU NA
MORAVU
Pomozme vrátit Moravě její krásné zahrady, parky a zákoutí
Jak?
Je to úplně jednoduché. Každý z nás má zahrádku a na ní květiny, keře a stromky. Jistě
se vám mnohé rozrostlo nebo zahrádku reorganizujete. Potom můžete květiny a ostatní rostliny věnovat na Moravu postiženou
tornádem. Stačí, když z květiny uděláte odkopek, který bude plevele prostý, popíšete
o jako rostlinu se jedná, popř. i barvu necháte ji chvíli se ujmout a přinesete ji po předchozí domluvě na sběrné místo. My potom
tyto rostliny odvezeme do postižených moravských obcí, kde si je místní občané rozeberou, aby si mohli založit nové zahrady.
Rostliny, které zbydou budou použity pro
veřejná obecní prostranství. Můžete množit:
keře, květiny, jahodníky, maliníky, ostružiníky, aj. drobné ovoce. popř. semenáčky
listnatých a jehličnatých dřevin.

Sběrné místo: areál Technických služeb
města Luže
Kontakt: Vanda Křepelková
tel: 734 318 892
email: vanda.krepelkova@luze.cz
Pořádá město Luže ve spolupráci s SDH Luže
a s mladými hasiči Luže.

VÝPISY USNESENÍ
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Výpis usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného dne 16. června
2020 od 18:00 hodin v ,,Sokolovně“
– Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže

věcech majetkových, dle přílohy.
15/13
Darovací smlouvu na pozemky pozemkové parcelní č. 1000/19, 1293/2 a 1293/3 v k. ú. Luže,
které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje.

SRPEN 2021
ského projektování a.s. na poskytnutí poradenské
činnosti a komplexní zpracování elektronické
žádosti o dotaci v rámci projektu „Odbahnění
a oprava rybníka Brdo“, dle přílohy.
06/56
Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumenta-

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:

Zastupitelstvo města Luže schvaluje odložení

ci k veřejné zakázce malého rozsahu na staveb-

01/13

bodu usnesení:

ní práce „Rekonstrukce místních komunikací

Program 13. zasedání Zastupitelstva města
Luže
02/13

Prodej části pozemkové parcely č. 843/2, nově
				

Ověřovatelé:
03/13

16/13

Ing. Milan Sýs, Jan Stoklasa

			

jako p. č. 843/4 o celkové výměře 526 m2,

Příkazní smlouvu na zajištění činnosti technické-

ostatní plocha – ostatní komunikace a části po-

ho dozoru investora na akci: „Stavební úpravy ZŠ

zemkové parcely 843/1, nově jako p. č. 843/5

Luže“ s Ing. Lukášem Bezdíčkem, se sídlem: Na

Návrhová komise: Ing. arch. Tomáš Soukup,

o celkové výměře 847 m2, ostatní plocha –

MUDr. Pavel Remeš

ostatní komunikace, obě v k. ú. Radim, za cenu

04/13
Čerpání rozpočtu města za období I. - IV./2021,

v místní části Srbce“, dle přílohy.
07/56

Kopci 316, 530 02 Mikulovice, dle přílohy.
08/56

30 Kč/m2, dle přílohy do dalšího konání Zastu-

Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Město Luže

pitelstva města Luže.

– Stavební úpravy ZŠ“ s dodavatelem HC STAV

dle přílohy.

s.r.o., Libišany, IČ: 28406516, dle přílohy.

05/13

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:

Rozpočtové opatření č. 2/2021/ZM, dle přílohy.
06/13

17/13

09/56
Smlouvu o dílo se zhotovitelem YGGDRASIL-

Prodej části pozemkové parcely č. 399/1 o vý-

MONT, s.r.o. Praha, IČ: 03593819 na realizaci

Účetní uzávěrku města Luže za rok 2020, dle

měře 88 m2, ostatní plocha – ostatní komuni-

projektu Dětské hřiště v místní části Dobrkov, dle

přílohy.

kace, v k. ú. Srbce, manželům Klenorovým, za

07/13

cenu 30 Kč/m2, dle přílohy.

Závěrečný účet města Luže za rok 2020 bez

18/13

výhrad, včetně zprávy o výsledku přezkoumání

Prodej částí pozemkové parcely:

hospodaření města za rok 2020, dle přílohy.

parcelní č. 272/2, o výměře 11 m2, neplodná

08/13

přílohy.
10/56
Záměr o propachtování pozemků v k. ú. Luže
(lokalita-Pod Klapalkou), dle přílohy.
11/56

půda, parcelní č. 421, o výměře 59 m2, ostatní

Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na

Žádost a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí

plocha – ostatní komunikace, vše v k. ú. Srbce

část pozemkové parcely č. 1138/1 o výměře

dotace na domovní čistírnu odpadních vod ve

u Luže, paní Iloně Chmelíkové za cenu 30 Kč/

cca 800 m2 v k. ú. Luže se společností Skutečská

výši maximálně 70 % způsobilých výdajů, ma-

m2, dle přílohy.

ximálně však 40.000,00 Kč pro žadatelku Annu
Fasseovou, dle přílohy.
09/13
Zřizovací listinu Základní školy, Luže, okres
Chrudim s účinností od 1.7.2021, dle přílohy.
10/13
Obecně

závaznou

vyhlášku

města

Luže

č. 1/2021, o nočním klidu, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 56. schůze Rady města Luže konané dne 28. 06. 2021 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže

Smlouvu o výpůjčce na nebytový prostor–kancelář na č.p.1 náměstí Plk. Josefa Koukala, Luže
pro organizaci MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z. s., dle přílohy.
13/56

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký,

Přidělení bytu č. 6 v bytovém domě Bělá č. p. 49,

M. Sýs, M. Zlesák, S. Peterka, T. Soukup

Luže panu Z. J. na dobu určitou do 30. 06. 2022

11/13

a uzavření Smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy.

Pasport místních komunikací s objekty, dle

Rada města schvaluje:

přílohy.

01/56

12/13

investiční, s.r.o., Skuteč, dle přílohy.
12/56

Výjimku z nejvyššího počtu dětí příspěvkové or-

Vlastníkem bytu je společnost Lesy Luže, s.r.o.,
zastoupené jednatelem panem Janem Soukupem.
14/56

Ceny pozemků pro účely převodu z majetku

ganizace Mateřská škola, Luže, okres Chrudim od

Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č.

města Luže.

01. 09. 2021 do 31. 08. 2022, dle přílohy.

326/3 o výměře cca 15 m2, trvalý travní porost,

13/13

02/56

v k. ú. Bělá, za 30 Kč/m2.
15/56

Kupní smlouvu č. 1003V21/41, kterou budou

V souladu s platnou legislativou pololetní od-

do vlastnictví města Luže z vlastnictví Stát-

měny ředitelce MŠ Luže, okres Chrudim za

Smlouvu o využití obecního systému odpadového

ního pozemkového úřadu zakoupeny podíly

rok 2021.

hospodářství a zajištění zpětného odběru elektro-

pozemků:

03/56

p. č. 543/11, orná půda,

V souladu s platnou legislativou pololetní odmě-

p. č. 543/30, orná půda,

ny ředitelce ZUŠ Luže, okres Chrudim za rok

p. č. 543/31, orná půda,

2021.

zařízení se společností ELEKTROWIN a. s., dle
přílohy.
16/56
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí

p. č. 1031/19, ostatní plocha,

Rada města jmenuje:

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě

p. č. 1031/20, ostatní plocha, vše v. k. ú. Luže,

04/56

o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a. s. na akci

za cenu 1 047 570 Kč, dle přílohy.
14/13
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnic-

Bc. Marka Jirovského ředitelem Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim s účinností od
01. 08. 2021, dle přílohy.

„Luže, Žižkova, Dům Seniorů I, II, III-KNN“, dle
přílohy.
17/56

kého práva k majetku – pozemkové parcele

Rada města schvaluje:

Objednávku dle cenové nabídky na geodetické

p. č. 508/6, o výměře 122 m2, ostatní plocha,

05/56

zaměření areálu terénních úprav stávající sklád-

k. ú. Luže – s Úřadem pro zastupování státu ve

Příkazní smlouvu s příkazníkem Centrum evrop-

ky Luže-Dolečka a vypracování objemové studie,

SRPEN 2021
která bude sloužit pro rozhodování o možnostech
dalšího využití lokality od zhotovitele Miloše
Tučka, dle přílohy.
18/56
Objednávku dle cenové nabídky na prodloužení
veřejného osvětlení z náměstí do Jeronýmovy ulice od Petra Janeckého, dle přílohy.
19/56
Objednávku dle cenové nabídky na úpravu stávajícího veřejného osvětlení na náměstí v Luži od
Petra Janeckého, dle přílohy.
20/56

Nový malotraktor

III. stupeň povodňové aktivity na řece
Novohradce 9. 7. 2021

Rekonstrukce návesní nádrže na Dobrkově

Výstavba chodníku k Voletickému rybníku

Kupní smlouvu na dodávku obytné buňky (kanceláře) na skládku Dolečka od dodavatele CONT
s.r.o., IČ: 287 85 258, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
21/56
Zřízení jedné přípravné třídy podle § 47 zák.
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole, Luže, okres Chrudim, Komenského
254, IČO: 701 56 743, na školní rok 2021/2022
na adrese Žižkova 253, Luže.
22/56
Pořádání veřejné sbírky podle § 4 zákona
č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném
znění, na pomoc obcím a občanům zasaženým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku, dle přílohy.

TJ LUŽE
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

SRPEN 2021

ZÁVĚREČNÉ SLOVO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zvládli jsme to. Tím myslím náročný, zvláštní školní rok 2021/22. Posledním červnovým
dnem se pro mnohé z dětí uzavřel, jiné pokračují v prázdninových školkových aktivitách
a my jsme za to rády, že můžeme v naší práci
pokračovat.

Vyvrcholením školního roku je pro nás vždy
slavnostní vyřazení předškoláků. Stalo se tradicí tuto akci prezentovat na hradě Košumberk, bohužel z epidemiologických důvodů
musely být děti „pasovány na školáky“ na
zahradě školy. Na vážnosti i dojemnosti to
neubralo, dalších dvacet šest dětí se stane
žáky základní školy. Přejme jim píli, trpělivost, cílevědomost a hlavně prožití radosti
z učení bez jakéhokoliv omezení.

Před rokem se nám v hlavách honila pandemická situace okolo koronaviru. A my, laděni optimismem, se domnívali, že už nemůže
být hůř. Stalo se…. opět se zavíraly školy
i školky.
Výuka předškoláků probíhala distančně.
Chtěla bych poděkovat za úsilí, které jste
věnovali svým dětem při distanční výuce.
Chápu, že to pro mnohé z vás nebylo vůbec
lehké, když jste museli ke svým běžným povinnostem ještě přijmout břímě v podobě domácího distančního vzdělávání.
Návrat do zajetých kolejí nebyl jednoduchý,
měl pozvolný start, který se však vyplatil. Od
května docházely do mateřské školy všechny
děti. Konečně se mohla nabídka připravených akcí v MŠ realizovat.
V měsíci červnu jsme prožili krásný projektový den s názvem „Výprava za hmyzáky“ ve
spolupráci s paní Janou Zavřelovou , zaměstnankyní HL Košumberk. Lesopark „léčebny“
nám poskytl přírodní učebnu.
Hledali jsme hmyz za pomoci lupy v lučním
kvítí, sledovali biotop jezírka, vytvářeli vlastní hmyzáky, vyzkoušeli si hmyzí stezku a plnili další úkoly spojené se životem hmyzu.
Podařenou akcí byl také den se členy místního Mysliveckého spolku Hubert. Zahrada
mateřské školy ožila dravci a loveckými psy.
Poutavé vyprávění zaujalo všechny přítomné
děti i dospělé.

V závěru bych ráda poděkovala všem paním
učitelkám za zvládnutí překážek nastražených koronavirovou pandemii. Dík neodmyslitelně patří i ostatním zaměstnancům školy,
i oni museli přizpůsobit své pracovní úsilí
změněným podmínkám.
Přeji všem zaměstnancům školy krásnou
a pohodovou dovolenou, rodičům a dětem
hezké prázdniny s nezapomenutelnými zážitky.

Počasí bylo někdy vrtkavé, přesto nás neodradilo k delším vycházkám po okolí k řece
Novohradce, do lesů u Paletínské kaple nebo
k jezu ve Zdislavi.

Věřím, že školní rok 2021/2022 bude obyčejný z těch nejobyčejnějších, a proto neztrácejme naději a těšme se na něj.
Chourová Věra, ředitelka mateřské školy

SRPEN 2021
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Z HISTORIE LUŽE – SCHWARZOVI
Stolpersteiny 2021 – rodiny Aschermannova
a Schwarzova
V letošním roce budou v Luži opět položeny
stolpersteiny neboli kameny zmizelých.
Připomeneme si jejich umístěním tři rodiny,
které z domovů vytrhl zrůdný nacismus a většina jejich členů zahynula v koncentračních
a vyhlazovacích táborech.
První adresa, na které kameny položíme, je
v ulici Husova před domem čp. 247. Tento
dům patřil po desetiletí rodině Schwarzových
a Aschermannových. Společně ho ve 20. letech
20. století zakoupili švagři Ludvík Aschermann
a Viktor Schwarz. Oba pánové se do Luže přiženili, pojali za manželky dcery Josefa a Marie
Červinkových. Ludvík se oženil se starší Johanou (Janou), Viktor s mladší Emilií. Rodina
Červinkova, Schwarzova a Aschermannova se
v Luži několikrát stěhovala.
Od 70. let 19. století žili Červinkovi v domě
čp. 95, Josef Červinka zde v roce 1915 zemřel.
V tomto domě s rodiči Červinkovými v době
jeho smrti žila rodina mladší dcery Emilie –
Schwarzovi, Aschermannovi od svého sňatku
v roce 1905 bydleli v domě čp. 124 v Jeronýmově ulici.
Ze sčítání lidu v roce 1921 již víme, že vdova po Josefu Červinkovi Marie žila v tomto
roce s rodinami obou svých dcer v domě čp.
124 v Jeronýmově ulici. Marie Červinková
zemřela v roce 1925 již v domě čp. 247 v Husově ulici, čili mezi roky 1921–1924 můžeme datovat koupi tohoto domu a stěhování
do něj s celou rodinou dcery Emilie. Dům čp.
247 s továrnou byl postaven v druhé polovině
19. století, taktéž židovským továrníkem Bernardem Beranem, který zde v roce 1912 zemřel.
Rodina Beranova patřila k významným židovským rodinám v Luži, usazeným zde od konce
18.století. Rodina získávala majetek i společenský význam, v letech 1898-1902 byl Bernard
Beran představeným lužské židovské obce
a také členem městského zastupitelstva. Rodina Beranů je vedle Popprovy druhou, která se
označuje jako továrnická, která přináší do Luže
na konci 19. století moderní pojetí průmyslové
výroby. V domě čp. 247 (a v sousedním čísle
249) se vyskytuje až do roku 1921, někdy krátce poté ho od nich Ludvík Aschermann a Viktor
Schwarz zakoupili.
Viktor Schwarz a Ludvík Aschermann tento objekt využili k expanzi vlastní firmy, tedy

z faktorství přešli na továrnickou výrobu prádla a jeho ruční vyšívání. Podnik prosperoval,
přečkal i velkou hospodářskou krizi, jeho konec přinesl až příchod nacistů.
Rodina Schwarzova
O životě rodiny Schwarzovy máme ze všech
lužských rodin asi nejvíce informací. Nejmladší
syn Schwarzových – Josef – zaznamenal život
rodiny i blízkých přátel a částečně i místní židovské komunity ve svém vzpomínkovém díle.
To vyšlo nejprve v rozhlasové podobě, později
bylo vydáno knižně pod stejným titulem Trpělivě obnošené tělo. Z této knihy se dozvídáme,
jak rodina prožívala náboženský život, slavila
svátky, zda dodržovala košer pravidla stravování, celkově i poznáváme povahy jejích členů –
váženého, přitom veselého otce Viktora, laskavou a odpouštějící maminku „Milku“ (Emilii),
nezbedné kluky Pepíka a Ottu, i nositelku tradic babičku Červinkovou. Z vyprávění dýchá
i život Luže, jejích učitelek, židovských lékařů,
kteří se angažovali v kulturní oblasti a pořádali komorní koncerty, jednotlivých řemeslníků,
s nimiž chlapec přicházel do kontaktu.

Ella Schwarzova

Emilie a Viktor Schwarzovi

Schwarzovi

Pestrý život rodiny i komunity v městečku tragicky zničila nacistická okupace.
Manželé Viktor a Emilie Schwarzovi měli tři
děti: dceru Alžbětu, řečenou Ella, a syny Ottu
a Josefa – Pepíka. Děti byly v době okupace již
dospělé – dceři bylo v době příchodu nacistů 24

Ella Schwarzova

let, byla to krásná mladá žena. Nejstarším dítětem byl Otta, narozený v roce 1912. Ten se
ještě před okupací stačil oženit, s Evou Pickovou z Vysokého Mýta. Mladí manželé žili až
do roku 1941 v Luži, oba pracovali v rodinné
firmě, potom však nastalo nucené sestěhovávání židovských rodin. Nejbohatší domy museli
opustit, obsadili je často nově příchozí němečtí správci či jiní nacističtí prominenti. Mladí
Schwarzovi – Otta a Eva – se museli vystěhovat ze svého „domečku pod Chlumkem“, jak ho
Otta nazývá v dopisech, v listopadu 1941. I rodiče Schwarzovi s dcerou Ellou museli vyklidit
rodinnou vilu čp. 247 a nakonec našli útočiště
v jedné místnosti domku Čečetkových v Jeronýmově ulici, hned vedle domu čp. 124. Otta
s Evou se z Luže přestěhovali do Mýta k Evině
mamince Olze Pickové.
Nejmladší syn Pepík byl v době příchodu
Němců 23letý, žil a pracoval v Praze. Bydlel s Jiřím Ortenem, přátelil se s Pavlem
Tigridem, s nímž se také odhodlal k útěku do emigrace. Dobrodružně se jim podařilo uniknout z nacisty okupované části
Evropy a dostat se do Londýna. V Protek-
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torátu tedy zůstali jeho rodiče, sestra
i bratr s manželkou.
Rodina Aschermannova
Johanna Červinková se provdala v roce 1905
za Ludvíka Aschermanna, který do Luže přišel
z Klučenic, obce v okrese Příbram, dnes nedaleko vodní nádrže Orlík.
Manželé Aschermannovi měli spolu dva syny:
Karla, narozeného 1906, a Jaroslava, narozeného 1910. Rodina žila v blízké pospolitosti se

Ashermanovi

Schwarzovými, tetu Janu nazývali synovci Otta
a Pepík „teta Žanda“ (z francouzské podoby
jejího křestního jména Jeanette). Ludvík Aschermann měl štěstí v neštěstí, zemřel krátce po
začátku války. Jak vzpomíná v dopise bratrovi
po válce Otto Schwarz: „snad jsi dostal ještě
zprávu, že strýček Aschermann zemřel 10. října 1939, tehdy se jeho pohřbu zúčastnila celá
Luže a myslím, že to byl poslední normální,
lidský pohřeb…“ Ludvík se tedy ani nedožil
sňatku svého syna Jaroslava se Zdeňkou, rozenou Reiterovou z Luže, který se konal v lužské
synagoze 27. října 1940. Manželům Jaroslavovi a Zdeňce se pak v září 1941 narodila dcerka
Hana.
Starší syn Aschermannových Karel měl za
manželku rovněž Zdeňku, rozenou Poláčkovou, která pocházela z Opatovic nad Labem.
Také v tomto manželství v době války přivítali
první děťátko – 4. března 1942 se jim narodil
synek Petr.
Rodina Karla Aschermanna žila s jeho maminkou Janou a Schwarzovými v domě čp. 247, rodina Jaroslava Aschermanna žila u Reitrových,
tedy v rodině jeho manželky Zdeňky. Tato část
rodiny dostane stolpersteiny v příštím roce společně s Reitrovými před jejich domem.

SRPEN 2021
Válečné utrpení
Obě rodiny společně postihl stejný osud: 2. prosince 1942 opustili nuceně své domovy a vydali
se na shromaždiště Židů z okresů Chrudim, Vysoké Mýto a Chotěboř v Pardubicích v budově
Obchodní akademie, která měla pro německé
organizátory transportů příhodnou polohu – nacházela se nedaleko nákladního nádraží. Zde
strávili příchozí dva dny, během nichž už byli
připraveni o cennosti, které si s sebou do neznámého nového domova vezli. 5. prosince pak
byli nahnáni do transportu s označením Cf, který je odvezl do Terezína.
V Terezíně strávili členové rodin Aschermannů
a Schwarzů různě dlouhý čas – nejdříve postihla deportace do Osvětimi rodinu Schwarzovu. Již v únoru 1943 byla deportována Ella,
v září téhož roku pak její rodiče transportem,
který byl umístěn v nově vytvořeném tzv. rodinném táboře v Birkenau. Tento tábor vznikl
z nejasných příčin, snad se nacisté připravovali na kamufláž jako s návštěvou Červeného
kříže v Terezíně. Pro nově příchozí však zde
byly maličko snesitelnější podmínky, zejména v tom bodě, že nedocházelo k rozdělování
rodin. Schwarzovi svou dceru však již v Osvětimi nepotkali. Neznáme ani přesné datum či
místo, kde Ella skončila. Osud rodičů se Otta
dozvěděl poté, co sám do Osvětimi v květnu
1944 přijel. Setkal se zde s některými lužskými
přáteli z transportů z roku 1943. Jednou z nich,
vzdálenou příbuznou Schwarzových, byla Irma
Kopperlová, rozená Červinková, která Ottovi
pověděla o jeho rodičích. Citujme z Ottova dopisu Pepíkovi: „Irma Kopperlova mně později,
když jsem přijel do Birkenau vypravovala, že
tatínka již nezastihla, to zemřel na vyčerpání,
úplavici a hladem někdy začátkem prosince.
Maminka se strašně trápila, přestávala pomalu
doufat v možnost shledání se svými dětmi, až
9. ledna 1944 v Birkenau – Osvědčíně, lágru BII
b blok 13 kóje 1 skonala. Z tety Aschermannové prý byla čilá, scvrklá stařenka, jež to všechno
poměrně nejlépe nesla, zemřela též v Birkenau
v únoru 1944, takže jsem ji již nezastihl. Nevím,
co by bylo bývalo hroznější, ale osud tehdejšího transportu, jímž odejeli naši z Terezína, byl
stejně zpečetěn. Tento transport čítal původně
5000 lidí, do 7. března 44 zbylo z tohoto transportu 2800 lidí a ti byli tohoto dne naloženi do aut
a zmizeli navždy. Jak jsme se později dozvěděli, byli zavlečeni do plynových komor…
Z rodiny Schwarzovy a Aschermannovy přežili pouze dva synové Viktora Schwarze – Otto
Schwarz prošel lágry a se štěstím přežil, jeho
bratr Pepík, jak bylo výše řečeno, emigroval
do Anglie, kde strávil válku jako pracovník zahraničního vysílání BBC pro Československo.
Otta měl velké štěstí, že přežila i jeho vlastně

téměř novomanželka Eva, mladí manželé se
vzali těsně před válkou v roce 1938 a štěstí stálo
při nich, že se po válce sešli.
Otta a Eva Schwarzovi a jejich život po válce
Otta se vrátil první, nevěděl o své ženě, jaké
pak bylo jeho štěstí, když se vrátila! Nastěhovali se do domu po rodičích a Otta se pokusil
znovu rozběhnout rodinnou továrničku. Již na
Vánoce 1946 přivítali do rodiny první děťátko
– syna Honzíka. Mladí manželé se synem chtěli
v Luži navázat na přetrhané vazby a pokračovat v rodinné tradici tovární výroby. Ve firmě
pracovala a učila se švadlenou také příbuzná
– patnáctiletá Ilonka Huschová z Hroubovic,
nejstarší dcera brutálně zavražděného Johanna Husche. (Na fotografii s malým Honzíkem,
o kterého se příležitostně starala.)
Brzy však se začalo ukazovat, že poválečný
vývoj nebude pro soukromé podnikání příznivý. Mimoto pro Schwarzovy musela být ještě
otřesnější zkušenost s tím, že antisemitismus
ze společnosti nezmizel. Přímo v Luži na bále
se odehrála příhoda, že Evě (dva roky po návratu z lágru) někdo vpálil do očí nadávku,
co tady dělá ta Židovka. Eva byla výbušné
povahy, odpověděla tak, že po posměváčkovi
hodila půllitrem. Pořadatel se sice Schwarzovým za incident omluvil, oni však raději hned
odešli. Podobně jako mnoho dalších přeživších
se v původní vlasti již necítili v bezpečí, a rozhodli se proto pro emigraci do Izraele. Únorový
komunistický puč toto rozhodnutí dovršil. Odešli tedy s dvouletým Honzíkem, nevěděli, že je
čeká těžký život v zemi, která o svou existenci
musela tvrdě bojovat. Měli však jednu jistotu:
být Židem tam nebude znamenat ponížení.
Po mnoha letech se podařilo autorce tohoto textu najít spojení s rodinou, která z těchto nacisty
téměř vyvražděných rodin vzešla. Rod naštěstí
přežil a jeho rodový strom se zelená mnoha novými ratolestmi.
Kromě Honzíka, z něhož se v Izraeli stal Benyamin, se Ottovi a Evě narodil již v Izraeli ještě syn Michael. Oba synové mají dnes už děti
a vnoučata. Benyamin se stal architektem,
v 80. letech přesídlil s rodinou do USA, kde
působil jako profesor na univerzitě v Missouri.
Jeho bratr Michael žije v Izraeli a je veterinář.
Pepík Schwarz se z válečné emigrace ve Velké
Británii vrátil domů a v Československu zůstal.
Jeho životopis je velmi bohatý a čtenářům opět
můžeme jen doporučit jeho knížku Trpělivě obnošené tělo, v níž svůj život popsal. I po něm
je zde rodina, jeho dvě dcery, vnuci i pravnuci.
Celá rodina se právě letos při příležitosti položení kamenů setká a Luži navštíví, abychom

Z MAS
se prošli po stopách předků a místech, kde žili.
Snad nám pandemie nezhatí plány.
Připomínkové setkání s jejich umístěním proběhne v Luži v neděli 12. září od 16:00. (Přesný
itinerář této akce bude ještě otištěn v zářijovém
čísle Zpravodaje, kde bude i článek o třetí letos
připomínané rodině – Polákových.)
Mgr. Alžběta Langová
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Letní kempy, Koncepční část CLLD-Chráníme svůj životní prostor, Podnikáme pro budoucnost, Žijeme zdravě, osobnostně rosteme, Nasloucháme si a domluvíme se
Léto je v plném proudu, ani v MAS nezahálíme. Pokračuje realizace letních kempů, diskutujeme s žadateli, intenzivně se vzděláváme, sledujeme novinky a sdílíme je členům i partnerům do území, ale ústředním tématem je Koncepční část strategie MAS SKCH Chráníme
svůj životní prostor II, protože půjde o stěžejní dokument na nové dotační období.
A na co se budeme zaměřovat?

Eva a Oto Schwarzovi se synem Honzíkem 1950

Přestože prostředky vynaložené na rozvoj území prostřednictvím MAS a CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) rozhodně nejsou zanedbatelné (nyní činily cca
60 mil. Kč) a svojí činností Kancelář pomohla dosáhnout na dalších cca 20 mil. Kč (hl.
animace škol), stále je co podporovat a rozvíjet. Proto bude spolek pokračovat v plnění
stanovených cílů ve všech 4 klíčových oblastech-viz dále-a k tomu přidá formou nových
opatření další témata, jež doba přináší.

Ilona Huschová a Jan Schwarz 1948

Mezi nejvýznamnější témata tak patří: 1. Chráníme svůj životní prostor: péče
o biodiverzitu a rozvoj mimoprodukční funkce zemědělství, šetrný a ekologický přístup
k půdě a přírodnímu bohatství, udržitelné hospodaření a rozvoj agroturistiky, informovanost o nových (SMART) řešeních(výzkum), příkladech úspěšné praxe, snižování ekologické zátěže a moderní využití odpadů, odborně zpracovaná data z území a jejich sdílení,
zavádění moderních technologií do venkovské praxe a snižování energetické náročnosti.
Podnikáme pro budoucnost: zaměstnání s důrazem na ženy při návratu do zaměstnání
a generaci 50+, dostupné práce zohledňující potřeby zaměstnanců i zaměstnavatelů (např.
pracovní mentoring, mezigenerační tandemy, sdílení pracovníků, prostor, pomůcek atd.),
podpora místního podnikání (důraz na tradiční a regionální výrobky a zdravý životní styl
) a zaváděním moderních technologií, vysokorychlostní internet, tvorba podmínek rozvoj
cestovního ruchu, rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit, rekreačních služeb, místně
potřebné a společensky prospěšné formy práce, zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel dostupné poradenství, vzdělávání pro zahájení a rozvoj podnikání.
O tom, co chystáme v dalších dvou oblastech Žijeme zdravě, osobnostně rosteme a Nasloucháme si a domluvíme se, se dozvíte příště anebo společně s informacemi o naší další činnosti na našich stránkách https://www.masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/ a také
facebooku https://www.facebook.com/masskch

Jan Schwarz 1948

Kancelář MAS SKCH
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Spolek
JANOVIČKY
Vás
na
akci
Setkávání

srdečně
zve
Janovičkách

ALEN
v

Písničkářka,
klavíristka

Alen Pohlová vloni vydala své
debutové sólové album Až se řeky
vylijí z břehů. V textech a hudbě
pracuje s intimitou, křehkostí
a pozoruhodnou hloubkou.
Společným jmenovatelem
všech písní je jednoduchost,
upřímnost a opravdovost.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

mapa

8. 8. 2021
od 15 hodin
Kostel Zvěstování Panně Marii
v Janovičkách u Luže

www.janovicky.cz

Pozvěte své přátele a sdílejte pozvánku na
www.facebook.com/janovicky

www.facebook.com/janovicky

KAM ZA KULTUROU

ŘEMESLNÁ SOBOTA VE SKUTČI
Celodenní program zaměřený hlavně na prezentaci obuvnického a kamenického řemesla můžete navštívit 21. srpna 2021 od 9 do
17 hodin v Městském muzeu ve Skutči. Za
verpánek usedne mistr švec, který vás seznámí
se vším, co bylo a je potřeba k výrobě obuvi.
Pak můžete absolvovat prohlídku kamenické
expozice, kde se bude lámat žula a štípat dlažební kostky. V provozu bude svážná, lanovka
i stroje jako dlabačka či beranovka. Mohutné
setrvačníky roztočí několik stabilních motorů,
které bývaly v lomech hojně používány. Roztopená výheň, kovadlina a buchar – to vše při
své práci použije zkušený kovář.

ností Josefa Večeřílka, někdejší pozoruhodné
osobnosti města. Děti potěší malá tvůrčí dílnička (tvoření „z kůže“, ukázky netradičního
šněrování, žulové piškvorky, aj.).
V areálu muzea bude i několik stánků nejen
se suvenýry, např. prodej přírodních mýdel
a šamponů od Mýdlárny Š.IVA (vyráběné
tradiční metodou za studena), drátovaných
šperků, medoviny, medových specialit (med
s čokoládou, se zázvorem, s propolisem,
s pylem). Na závěr dne proběhne slosování
vstupenek o zážitkový let na motorovém kluzáku L-13 SE Vivat.
Podrobnosti a časový rozvrh akce sledujte na
webu: muzeum.skutec.cz

SRPEN 2021
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MYSLIVCI Z MS HUBERT
LUŽE VE ŠKOLCE
Už je to tradice, že v červnu - měsíci myslivosti a ochrany přírody, členové mysliveckého spolku Hubert Luže navštíví své
malé kamarády v MŠ Luže a připomenou
jim, že nejsme na této zemi sami a záleží
na nás, na lidech, jak bude vypadat příroda
kolem nás.
Děti v improvizované besedě získaly plno
nových informací nejen o myslivosti, ale
i o tom, co kolem nich žije a roste, měli
možnost obdivovat výcvik loveckých psů,
poznávat některé sovy a dravce a pohrát si
s loveckým štěnětem.
Nás myslivce překvapila úžasná kázeň dětí
i jejich pozornost a zvídavost, ale i nemalé
množství znalostí o přírodě a pravidlech,
jak se v ní chovat a neubližovat jí.
Děkujeme rodičům i kolektivu učitelek
MŠ za dobrou práci při environmentální
výchově budoucí generace.

Mezi prohlídkami nastane i chvíle klidu, kdy
Loutkové divadlo Kozlík představí dětem
svoje nastudování pohádky O červené Karkulce. V rámci vstupného budete moci navštívit i další expozice muzea – např. byt hudebního skladatele V. Nováka a malou galerii
s výstavou fotografií z přírody Skutečska.
Nebo výstavu představující sbírku starožit-

INZERCE

za MS Hubert Luže
Roman Kostelecký - předseda
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Sázení
v Radimi
Přijďte si zasadit svůj
strom do Radimi podél
cesty od Jardy Tlustého
do třešňovky ve středu
17.11.2021 od 10:00
Pamětní ceduli lze objednat mailem:
lepsiradim@email.cz (do půlky října)
Dobrovolný příspěvek na účet:
1141632399/0800 , V S : 3745
nebo na pokladně MěÚ
(doporučená cena 400-500 Kč)
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Z MINULÉHO MĚSÍCE
Multižánrový festival Mezi tóny 10. 7. 2021

SDH Luže Vás srdečně zve na

Letní

KARNEVAL
PRO DĚTI

Jménem města Luže si Vás dovolujeme srdečně pozvat na

plný her, zábavy a hudby

Sobota 11. 9. 2021 od 14:00 na hřišti v Luži
Vstup v masce a pro doprovod zdarma

aneb

VEČERNÍ ZÁBAVA

ZLATÁ DEVADESÁTÁ
Hraje DJ Turbo
Sobota 11. 9. 2021 od 20,00 h. na hřišti v Luži

90’s

Vstupné: 90,- / Bohaté občerstvení zajištěno

Slavnostní položení

Stolpersteinů

kamenů zmizelých

Neděle 12. září 2021 v 16.00 hodin
na náměstí plk. J. Koukala (pod radnicí)
V letošním roce se bude pokládat celkem 12 kamenů na třech místech.
„Holocaust náleží k takovému druhu zkušenosti, u níž je jedinec nakonec odsouzen k mlčení. I ta nejlepší možná odpověď se zdá být triviální. Pro mě není
holocaust jen součástí historie, ale také součástí života mnoha lidí, stejně jako mého vlastního. A nakonec
i metaforou pro to minulé století.“
– Aharon Appelfeld izraelský spisovatel 1932 - 2018
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PODĚKOVÁNÍ

POUŤOVÁ
ZÁBAVA

Děkuji zástupcům SDH Luže, kteří se vypravili do obce Mikulčice, která byla zasažena nedávným tornádem a pomáhali celé
4 dny, kde bylo třeba.
Děkuji i ostatním členům z výjezdové
jednotky hasičů, kteří zůstali v Luži a drželi pohotovost pro případ pomoci tady
u nás v Luži.
		
Veronika Pešinová
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NA HŘIŠTI V LUŽI
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15.8. 2021

hraje kapela

Luže - hrad Košumberk
v 15 hod.
vstupné dospělí 60 Kč/ děti 30 Kč

občerstvení zajištěno / pořadatel město Luže

LETNÍ KINO

NA HRADĚ KOŠUMBERKU
SOBOTA 21.8. OD 21:00
VSTUPNÉ 100 KČ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

POŘADATEL MĚSTO LUŽE

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
POŘADATEL MĚSTO LUŽE

SLAVNOSTI města

luže 4. 9. 2021
Zahájení slavností:

16:00 hod.
Hudební program:

16,00 h. Loly Růža
16,30 h. Bolaso
18,00 h. Kaťáčci

STRHUJÍCÍ ŽIVOTOPISNÉ DRAMA VÝJIMEČNÉHO MUŽE
OBDAŘENÉHO LÉČITELSKÝMI SCHOPNOSTMI NA POZADÍ DOBOVÝCH
UDÁLOSTÍ.

Místo: Hrad Košumberk

20,00 h. Ready Kirken

Vstupné: 100 Kč / 50 Kč

22,00 h. AC/DC revival
Na závěr překvapení
Program mezi kapelami vyplní africké rytmy
v podání skupiny GRI - GRI
Občerstvení zajištěno

Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže a JMC-Production

„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.

