Lužský
zpravodaj

1/2022

WWW.LUZE.CZ

Informační měsíčník města Luže

WWW.HRADKOSUMBERK.CZ

JAKÝ BYL ROK 2021 NA RADNICI V LUŽI?
Poměrně náročný, ve všech směrech ovlivněn
covidovou pandemií, časově neúprosný, plný
velkých rozhodnutí, bohatý na stálé změny
a zvraty ve společnosti, obohacený malými
i velkými radostmi, vydatný na nové nápady
a zlepšení, nekompromisní v administrativě
a stálém papírování, a hlavně nabitý prací,
povinnostmi, ale i radostí z podařené práce.
Zkrátka jsme se nikdo nenudil, ale to je rozhodně dobře.
A co se třeba podařilo a nepodařilo v loňském roce zorganizovat?
•

•

Společnými silami jsme vysadili dalších
185 ovocných stromů (třešní, jabloní
a švestek)
Pokračoval projekt Obnovy sídelní zeleně (nové trvalkové záhony na náměstí
a u obchodního střediska, výsadba
stromů)

•

Vykoupili jsme několik strategických
pozemků k budoucí výstavbě domů pro
mladé rodiny v Luži

•

Zrekonstruovali jsme učebny, sborovnu,
kabinety, ředitelnu a všechny WC na
II. stupni ZŠ Luže

•

Poskytli jsme ve spolupráci s SDH Luže
pomoc moravským obcím zasaženým
tornádem

•

Zorganizovali jsme veřejnou sbírku pro
obec Lužice

•

Podařilo se zrekonstruovat návesní nádrž na Dobrkově

•

Proběhla výstavba chodníku z Luže
k Voletickému rybníku (nyní se ještě
dokončuje přeložka el. vedení – přemístění dvou sloupů v chodníku)

•

Kompletně jsme zrekonstruovali sportovní podlahu ve sportovní hale v Luži,
včetně výmalby haly

•

Probíhal další semestr Univerzity třetího věku, včetně slavnostní promoce na
hradě Košumberk

•

•

•

•

Členům SDH Doly jsme finančně pomohli s opravami KD Doly (nový výčep, nová vestavěná skříň, výmalba,
rekonstrukce dřevěné podlahy)
Pokračovalo se s projektováním vodovodu Doly-Brdo-Rabouň, které se ale
kvůli stále nedokončeným Komplexním
pozemkovým úpravám v tomto katastru
(v gesci Státního pozemkového úřadu),
nepodařilo zatím dokončit – toto tedy
bohužel za úspěch nepovažujeme, ale
naopak.
Kompletně jsme připravili projekt Hospodaření s dešťovou vodou ve sportovním areálu Luže, včetně výběru zhotovitele, a na jaře 2022 může proběhnout
realizace
Kompletně

jsme

připravili

projekt

Opravy místní komunikace v Srbcích,
včetně výběru zhotovitele, a na jaře
2022 proběhne realizace
•

Již na podzim 2021 měla proběhnout
výstavba krásného akátového dětského
hřiště na Dobrkově, bohužel kvůli nedostatečné přípravě dodavatelské firmy
jsme byli nuceni realizaci přesunout až
na jaro 2022, což nás velice mrzí

•

Zrekonstruovali jsme kotelnu na I. stupni ZŠ Luže (výměna plynových kotlů)

•

Bývalé pozemky ZŠ Luže se proměnili na krásnou přírodní zahradu

•

Zaměstnanci Technických služeb města
Luže zrekonstruovali a zvětšili kancelář
a zázemí pro pečovatelky v DPS Luže

•

Zakoupili jsme traktorové rameno na
sekání trávy podél silnic a cest města
Luže

•

Proběhla rekonstrukce chodby v DPS
Luže, včetně výměny vchodových dveří

•

Uklízeli jsme Luži a okolí v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“

•

Na jaře se rozšířila soustava veřejného osvětlení o lampy v temné uličce
od sportovního areálu k autobusovému
nádraží
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Velmi se zdařila rekonstrukce jižní hradební zdi na hradě Košumberk, plus se
navíc podařila rekonstrukce všech zdí
bývalé konírny, vznikl nový vstup do
nového prostoru bývalé konírny, a dokonce se podařilo zhotovit základovou
desku, na které se v budoucnu může konečně vystavět sociální zařízení a nová
pokladna

•

Zorganizovali jsme zájezd na muzikál
„Tři veteráni“ na Kunětické hoře

•

Proběhlo obnovení turistického značení
a doplnění mobiliáře na prvním okruhu
„Přírodou se 14 pomocníky“ naučné
stezky „Krajem Slavatů“

•

Rozeběhli jsme nový informační systém
pro občany „Mobilní rozhlas“

•

Zakoupili jsme pro technické služby
města Luže nový malotraktor s nástavbami (mulčovač, kartáč, radlice na sníh,
sypač)

snažíme zlepšovat systém odpadového
hospodářství v našem městě
•

Během celého roku jsme si ve zpravodajích připomněli různá výročí významných osobností a událostí Luže i České
republiky

•

Finančně jsme podpořili rekonstrukci
střechy na kostele sv. Jiří ve Voleticích

•

Nově jsme předláždili chodník kolem
kostela sv. Bartoloměje v Luži

•

Podpořili jsme lužskou farnost v restaurování vchodů do kostela sv. Bartoloměje a v příštím roce plánujeme pokračovat dále

•

Připomněli jsme si 6. Muzejní nocí na
hradě Košumberku 100. výročí založení
Spolku na záchranu hradu Košumberka

•

Dokončili jsme výměnu oken a dveří na
budově pošty

•

Vzhledem k stále se zvyšujícím se nákladům na likvidaci odpadu, jsme byli
nucení zvednout poplatek za odpad
na 700,-

•

Slavnostně jsme položili Stolpersteiny
lužským židovským obětem nacismu

•

Opět jsme společně s výjezdovou jednotkou SDH Luže, Bělá, Radim a Doly
uhlídali rozvodněné řeky

•

Při povodních jsme opakovaně poskytli
azyl účastníkům táborů, které vyplavila
rozbouřená Novohradka

Společně s mladými hasiči SDH Luže
jsme již tradičně zorganizovali „Strom
splněných přání“ pro naše seniory

•

Pandemie covidu nás donutila zrušit
spoustu skvělých akcí, což nás velice
mrzí

•

Vyměnili jsme dveře na kapli sv. Rodiny
na Dobrkově

•

Připravili jsme prototyp jednotných laviček pro město Luži a místní části se
znakem města

•

Účastnili jsme se mnoha školení,
workshopů, seminářů a odborných setkání v rámci pravidelného vzdělávání
úředníků, ale také v rámci řešení aktuálních problémů a podnětů pro obce
a města

•

Započali jsme pravidelné setkávání aktérů ze sociální sféry a školství nad problémy a specifickými potřebami romské
komunity v Luži

•

•

Prožili jsme na program i zábavu bohaté kulturní Košumberské léto a na příští
rok se chceme vyhnout některým chybám a nedorazům, které tento festival
provázely

•

Pořídili jsme 5 ks nových kontejnerů na
kovy a plánujeme dokoupení dalších

•

V Domanicích jsme vybudovali nové
místo pro setkávání a na příští rok plánujeme parkové úpravy kolem stavby
a vydláždění přístupové cesty

•

Ve Voleticích započala stavba nového
místa pro setkávání a na příští rok plánujeme jeho dokončení a vydláždění
plochy pod stavbou

•

•

Ve sportovním areálu v Luži vyrostla první malá workoutová sestava na
cvičení
Pořídili jsme nový štěpkovač pro technické služby města Luže, nové kontejnery na textil a kompostéry pro občany
zdarma – alespoň malými krůčky se tak

•

Město Luže se během celého roku kontinuálně věnuje rozvoji a péči o vodárenskou infrastrukturu VaK Chrudim,
v jehož představenstvu má naše město
zástupkyni ve funkci místropředsedkyně představenstva
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•

V loňském i letošním roce spolupracujeme za město Luže a Svazek obcí
Košumberska na vzniku návrhů a následných realizací adaptačních opatření
v rámci ReSAO (Regionální strategie
adaptačních opatření zpracovávaná Institutem environmentálních výzkumů
a aplikací = boj se suchem, protipovodňová opatření, eroze, obnova původních
cest, pozemkové úpravy ,…)

•

Snažili jsme se rovnoměrně spolupracovat s osadními výbory našich místních
částí tak, aby se v každém místě pokračovalo v postupném rozvoji

•

Vykoupili jsme areál bývalého autoservisu Novák, který bude po nutných
opravách moci sloužit jako zázemí technických služeb města

•

Připravili jsme projekt nového veřejného osvětlení v Bělé – realizace proběhne v kooperaci s ČEZem (el. vedení se
bude pokládat do země v roce 2023)

•

Připravili jsme projekt výstavby chodníku v Radimi, včetně výběru zhotovitele (realizace proběhne na jaře 2022)

•

Započali jsme přípravu projektu výstavbu chodníku a veřejného osvětlení z Radimi do Luže (ke kruhovému objezdu)

•

Připravujeme velkolepou výstavu o historii židovské komunity v Luži v synagoze ke smutnému 80. výročí holocaustu
(spolupracujeme s Bc. Soňou Krátkou,
s Mgr. Alžbětou Langovou a s Židovským muzeem v Praze)

•

Věnovali jsme se studii revitalizace
veřejného prostranství a možnosti zhotovení památníku obětem holocaustu
v Jeronýmově ulici, včetně schodů spojujících tuto lokalitu s náměstím

•

Požádali jsme Pardubický kraj o rekonstrukci některých silnic II. a III. třídy
v našem katastru, včetně rozumných
a logických změn v dopravním značení

•

Městský architekt ve spolupráci s vedením ZŠ Luže připravil studii výstavby
venkovní učebny

•

Zajistili jsme dostatečné a bezpečné
osvětlení přechodu pro chodce u I. stupně ZŠ Luže

•

Započali jsme opravu křížů na hřbitovech v Luži a v Janovičkách, které se
vlivem povětrnostních podmínek začaly
naklánět

INFO Z RADNICE
•

Zajistili jsme rekonstrukci obou pódií
potřebných ke kulturnímu programu

•

Rozšířili jsme kamerový systém dle aktuálních potřeb

•

Zástupkyně města aktivně spolupracovala se Svazkem obcí Košumberska a Místní akční skupinou Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko; ve kterých zároveň
vykonává funkci předsedkyně spolku

•

•

•

Podíleli jsme se na řešení některých individuálních problémů našich občanů,
především ve spolupráci s Asistentkou
prevence sociálního vyloučení (projekt
MAS SKCH)
Během listopadu byla před radnicí v Luži
k vidění výstava „Má vlast – Cestami
proměn“ součástí které byla také prezentace zdařilé rekonstrukce kostela Zvěstování Panně Marii v Janovičkách (z minulého volebního období)
Pod místní komunikací v Hlubočicích
(u kapličky) jsme zvětšili průtok Novohradky novými dvěma propustky
a havarijní stav komunikace po povodních jsme nechali opravit

•

Bohužel se nám nepodařilo více prosazovat nutnost změn v odpadovém hospodářství (např. motivační systém)

•

Nepodařilo se nám získat dotace na dopravní automobily pro hasiče do Dolů
a do Srbců, budeme to ale zkoušet znovu
v roce 2022

•

Nepodařilo se nám získat dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice v Bělé,
budeme to ale zkoušet znovu v roce 2022

•

Připravili jsme k žádosti o dotaci záměr
rekonstrukce hřbitovní zdi v Janovičkách

•

Posílili jsme veřejné osvětlení o nové
lampy z náměstí po schodech do Jeronýmovy ulice

•

Zatím se nám nepodařilo vyřešit problémy se stále se opakujícími technickými
závadami na multikárách technických
služeb města

•

•

Havarijní stav staré buňky na skládce
jsme nahradili zcela novou buňkou, aby
obsluha skládky měla základní podmínky ke své práci
Na činnost a podporu místních spolků
jsme v rámci spolkových dotací poskytli
600 000,-

•

Připravili jsme projekt pro žádost o dotaci na zhotovení automatického zavlažovacího systému, nového umělého povrchu multifunkčního hřiště, dvě běžecké
dráhy, nové osvětlení a nové doskočiště
na sportovním areálu v Luži (první žádost o dotaci bohužel nebyla úspěšná,
nicméně již jsme požádali znovu)

•

Připravili jsme projekt výměny všech
dveří na zázemí ve sportovním areálu
v Luži (předpokládáme schválení dotace)

•

Připravili jsme projekt nové venkovní učebny pro mladé hasiče SDH Luže,
včetně stavebního povolení

•

Nepodařilo se nám zatím dotáhnout
1. změnu nového Územního plánu města
Luže

•

Podařilo se nám zpracovat pasporty komunikací, veřejného osvětlení, městského mobiliáře a dopravního značení,
včetně jejich digitalizace (v programu
Gramis)

•

Nepodařilo se nám dotáhnout opravu
zničených žulových obrubníků na náměstí v Luži, kterou nám přislíbilo ŘSD,
jako náhradu za zvýšený provoz kamionů navážejících kamenivo na stavbu
D35 (určitě budeme požadovat opravu
v roce 2022)

•

Podařilo se nám obnovit promítání kina
v sokolovně

•

Hrad Košumberk se zapojil do projektu
Objevuj památky a po roční odmlce jsme
na hradě uspořádali Vánoční výstavu

Určitě nelze vypsat vše, na čem se pracuje.
To není možné. Spousta věci se daří, ale samozřejmě se nám také spousta věcí hned nepodaří. Nicméně se snažíme věci nevzdávat,
ale spíše hledat jiné cesty, nové informace
a podněty. Velice děkuji všem za skvělou spolupráci a podporu, ať už tu pozitivní, která je
mojí motivací a životabudičem; tak i za tu
negativní, která mě stále udržuje v pozornosti
a učí mě si vážit každého dne naplněného
smysluplnou prací.
V dalším, únorovém, zpravodaji se dočtete
o připravených investičních akcích, které nás
v tom letošním roce čekají.
Děkuji Vám všem za společně prožitý rok
a pojďme aktivně a smysluplně vyplnit i tento
nový rok 2022!		
					
Veronika Pešinová – starostka města
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PODĚKOVÁNÍ
Všechny absolventky Univerzity třetího
věku (U3V), kterým vládní covidová opatření znemožnila osobní účast na slavnostní
promoci při Provozně ekonomické fakultě
ČZU v Praze, děkují vedení města a panu
kastelánovi, že nám připravili náhradní
slavnostní předání „Osvědčení o absolutoriu studia“ ve Slavatovském sále hradu
Košumberk. Děkujeme.
Absolventky U3V

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Křepelkovým z Košumberku za darování krásného stříbrného
smrku, který nám zdobil celé Vánoce 2021
naše lužské náměstí a dodal našemu městu
tu pravou vánoční atmosféru.

			

Děkujeme!

NOVĚ OTEVŘEN

POČÍTAČOVÝ
KURZ
Zájemci o počítačový kurz pro začátečníky a mírně pokročilé z řad seniorů
se mohou hlásit na TIC v Luži osobně,
mailem tic@luze.cz nebo telefonicky
na 463 034 720.
TIC
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Na Městském úřadě v Luži uzavřeli
manželství
Jiří Šmíd a Iveta Čecháčková

V uplynulém období jsme se
rozloučili s
Blahoslavem Baťou, Luže – 72 let
Jiřím Mertlíkem, Luže – 76 let
Jiřím Kohoutem, Radim – 79 let

DEŠŤOVÁ
VODA
Hospodaření s dešťovou vodou v areálu
fotbalového hřiště
V minulém roce byla podána žádost
o podporu z Operačního programu Životní prostředí na vybudování nádrží na
dešťovou vodu ze střechy sportovní haly
a zázemí stadionu určenou pro zálivku
fotbalového trávníku. Po obdržení informace o přidělení podpory proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby jako otevřená výzva k podání nabídek zveřejněná
na profilu zadavatele města Luže. Přijato
bylo celkem sedm nabídek. Všechny podmínky splnila a zároveň nejnižší cenu nabídla firma Agumont s.r.o. z Třebíče. Právě s touto firmou byla uzavřena smlouva
o dílo za cenu 1 440 tis. Kč vč. DPH. Práce
především v prostoru stávajícího parkoviště bude firma provádět v únoru až květnu
tohoto roku, je proto potřeba počítat s určitým omezením přístupu do sportovního
areálu. V současné době probíhá administrativní doložení všech požadovaných
dokumentů poskytovateli dotace jako
je průběh výběrového řízení, uzavřené
smlouvy a objednávky, technický dozor
a jeho autorizace, způsob účtování, doklady ke spolufinancování, aktualizace realizačních termínů, čestná prohlášení např.
k plátcovství DPH atd, aby mohlo být
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
která vychází na 1 157 tis. Kč.
Ing. Hana Broklová

INFO Z RADNICE

LEDEN 2022

OKÉNKO Z ÚŘADU
V lednovém zpravodaji bychom Vás chtěli seznámit s Bc. Monikou Pidimovou, která je vedoucí pečovatelské služby v našem městě. Této
práci se věnuje již bezmála 18 let. Z činností,
které má na starosti je to především organizace
zajištění přímé péče klientům DPS i klientům
v terénu, poskytování základního sociálního
poradenství, spolupráce s návaznými službami
a dalšími organizacemi, výkon terénní sociální
práce, komunikace s klienty, úřady a ostatními
institucemi. V neposlední řadě pomáhá zajišťovat příspěvky osobám v nepříznivé sociální
situaci a je členkou odborného týmu MAS.
Paní Pidimová a další pečovatelky z Pečovatelské služby města Luže jsou zárukou odborné
pomoci, vlídného slova a pochopení pro všechny naše občany, kteří to potřebují. Nebojte se
tedy je v případě potřeby kontaktovat.
Email: dps@luze.cz / Tel: 469 672 015

VZPOMÍNKA
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s Blahoslavem Baťou, nebo projevili soustrast kondolencí. Chceme také poděkovat
lužským hasičům za boj o záchranu jeho
života.
Rodina Baťova

.Dne 23. prosince 2021 uplynulo 25 let od
smutného data, kdy po těžkém životě, plného tvrdé práce, obětování se pro rodinu
a vážné nemoci, nás opustil náš drahý
a milovaný tatínek, dědeček a pradědeček
Josef Trunec
S úctou a láskou vzpomínáme
                            Bártovi a Čechalovi

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a žal.
Sotva už na světě někdo se najde, kdo by
jak maminka měl nás tak rád.
Dne 8. 1. 2022 s bolestí v srdci vzpomeneme páté výročí úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky paní Aleny Daňko-

vé a 11. 11. 2021 uplynulo 27 let od úmrtí
našeho tatínka a dědečka pana Vladislava
Daňka z Bělé.
Se slzami v očích klademe kytičku na
Váš hrob.
S láskou vzpomínají dcery Alena
a Ivana s rodinami

INFO Z RADNICE
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DOTACE

POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ
PARDUBICKÉHO KRAJE
Město Luže v loňském roce 2021 požádalo o dotace z finančních prostředků Pardubického
kraje. Z dotačního programu na projekt „„Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ jsme získali částku 15 605 Kč. Tyto prostředky byly použity
na náklady spojené s provozem Turistického informačního centra, na mzdu brigádníků, tvorbu
a prodej propagačních materiálů.
Z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji z Podprogramu 2 - Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií nám byly poskytnuty investiční prostředky na
„Zhotovení kopie pergamenové listiny – hrad Košumberk“ ve výši 40 000 Kč. Jedná se o kopii
pergamenové listiny s přivěšenou pečetí Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka, která byla
vyhotovena dle originálu zapůjčeného z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Celková cena
za vyhotovení faksimile listiny s pečetí činí 74 000 Kč.
Na realizaci akce „Městské slavnosti a Košumberské léto 2021“ poskytl Pardubický kraj
v rámci dotace - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji – městu částku 30 000 Kč.
Z Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče obdrželo město neinvestiční dotaci na akci „Hrad Košumberk, oprava a
statické zajištění jižní hradby“ ve výši 150 000 Kč. Práce v rozsahu 5,3 mil. Kč včetně DPH
spočívaly v rozebrání a opětovném vyzdění části jižní hradební zdi a vybudování stropu nad
prostorem původních maštalí.
O finanční prostředky z těchto dotací týkající se kultury, památkové péče a cestovního ruchu
žádáme každým rokem.
TIC

VEŘEJNÁ SBÍRKA
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ZIMNÍ ÚDRŽBA
V případě sněhové nadílky Vás prosíme,
abyste se zamysleli nad parkováním svých
aut na kraji místních komunikací, aby zbytečně při brzké ranní zimní údržbě (prohrnování traktorem) nedocházelo ke zbytečným komplikacím.
Děkujeme!

LINKA DŮVĚRY
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
INFORMUJE

Jménem obecně prospěšné společnosti
KONTAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje
krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat za Vaši finanční podporu, kterou jste nám v roce 2021 poskytli.
Této podpory si velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a Pardubického
kraje bychom nemohli poskytovat služby
v neomezeném provozu, jako je poskytujeme doposud, již 26 let.
Linka důvěry je sociální službou s posláním
podpořit a krátkodobě provést člověka situací, které přesahuje jeho momentální přirozené zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo e-mail. Bližší
informace o naší službě naleznete na webových stránkách www.linkaduveryuo.cz.

Ve veřejné sbírce města Luže na pomoc obci Lužice zasažené letošním tornádem se celkem
vybralo 69 974,86 Kč. Nyní tyto peníze převádíme na účet obce Lužice.
„Děkuji Vám za milý telefon, organizaci veřejné sbírky a za to, že na nás myslíte. Vážíme si toho.
Poděkujte upřímně všem, kteří sbírku organizovali a kteří přispěli.
Ještě jednou děkuji a přeji vše dobré do Luže.
Mgr. Tomáš Klásek
Starosta obce Lužice
V roce 2021 se na nás lidé obraceli nejen
s osobními, vztahovými a dalšími otázkami, ale také s tématy spojenými s aktuální
koronavirovou situací v souvislosti s onemocněním Covid 19.
Přejeme vedení města Luže a občanům pevné zdraví, štěstí a spokojenost v roce 2022.
Jarmila Hrušková, Ředitelka o. p. s.
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MOBILNÍ ROZHLAS

INFORMACE PRO OBČANY DO
TELEFONU ZDARMA
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas,
díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se
k odběru informací a už nezmeškáte důležité
novinky a upozornění z našeho města. Informace Vám budeme posílat e-mailem, SMS
nebo jako zprávu do aplikace zcela zdarma!
Výhody, které získáte:
•

•

Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní
uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu – změna otevírací doby, informace
o stánkovém prodeji na náměstí, změna
datumu svozu odpadu

•

Pozvánky na kulturní a sportovní akce

•

Možnost přidat si do aplikace i okolní
obce, které Mobilní rozhlas využívají,
např. Skuteč

telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli
rychle varovat v případě nečekaných událostí
(př. havárie vody, přívalové deště atd.).
Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
JAK NA TO ??
•

Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas
ZDARMA do svého chytrého telefonu

•

Pokud si nevíte rady, na Turistickém informačním centru Vám rádi poradíme

LEDEN 2022

INZERÁT

NABÍDKA BRIGÁDY
Hledáme lektora pro PC kurz, který je určen pro seniory, v našem městě již probíhal v minulém roce. Jedná se dohromady
o 6. lekcí. Začínáme v únoru, kurz je jednou za 14 dní zhruba 1,5 hod.
Bližší informace na TIC v Luži,
mail: tic@luze.cz / tel: 463 034 720

VELO
Upozorňujeme zákazníky, že mohou do
konce měsíce února využít mimosezónní
zimní slevy na opravu a přípravu na nadcházející sezónu svého jízdního kola.
Prodejna svým zákazníkům a všem lidem
dobré vůle přeje do nadcházejícího nového
roku hodně šťastných kilometrů na zakoupených a opravených kolech z naší prodejny.

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (př: kultura, doprava). Doporučujeme vyplnit Vaše

Rádi bychom poděkovali všem našim stálým i novým zákazníkůmI
stejně tak i našim obchodním partnerům za spolupráci a důvěru v roce 2021

�me Vám i všem Vašim blízkým
v novém roce pevné zdravl
mnoho štěstí a spokojenosti.

INFO Z RADNICE

LEDEN 2022
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA LUŽE

PODĚKOVÁNÍ

Začátek roku bývá plný předsevzetí a hezkým předsevzetím by také mohlo být „začnu číst“.
Leden je tedy ideální čas knihovnu navštívit a zaregistrovat se. Nové čtenáře velice rádi uvítáme. Jak ty malé, tak velké. Kdo v knihovně ještě nebyl, bude tímto prostorem a množstvím
knih mile překvapen. Stávajícím čtenářům děkujeme za výpůjčky a těšíme se na Vás i v dalším roce.

Děkujeme paní Jaromíře Márové za její
obětavou práci pro městskou knihovnu
v Luži. Paní Márová své profesi knihovnice v Luži věnovala opravdu úctyhodný čas.
Pro naše čtenáře tu byla již od 1. 1. 1997
až do 6. 1. 2022. A za to jí patří zasloužené
a upřímné díky, nejen od vedení města,
ale od všech věrných čtenářů a také od
všech šikovných prvňáčků, kterým každoročně zorganizovala slavnostní pasování na čtenáře.

Knihovna disponuje knižním fondem téměř 24 000 svazků. V roce 2021 se fond rozšířil
o 341 knižních novinek různých žánrů (bestsellery, romány, thrillery, detektivky, knížky pro
děti a také časopisy se zaměřením na módu, tvoření, historii, auto-moto a zahrádkaření).
Seznam knih je stále dostupný na on-line katalogu knih na webových stránkách města Luže.
Začátkem roku bude v knihovně instalován nový knihovní systém KOHA, který se nám
podařilo pořídit za 1 Kč. S tímto systémem přijde řada změn, které napomohou k ještě větší
spokojenosti čtenářů.
Ceník ročních registračních poplatků:
Děti od 5 do 15ti let (vyjma žáků 1. třídy):
Důchodci:					
Dospělí a studenti:			
Pacienti Hamzovy léčebny Luže:

50 Kč
50 Kč
100 Kč
30 Kč/měs.

Paní Márová, velice Vám děkujeme za
Vaši smysluplnou práci! Dveře městské
knihovny jsou Vám vždy otevřené.
Veronika Pešinová a Pavel Vodvárka –
starostka a místostarosta města

Městská knihovna opakovaně upozorňuje čtenáře, kteří mají ve výpůjčce knihy delší dobu nebo již zapomněli, zda nějaké knihy do knihovny nevrátili, aby si tuto skutečnost přišli ověřit (pohledávky jsou vedeny v systému) a urovnat poplatky za upomínky
a nevrácené knihy. V opačném případě jim bude naúčtována částka dvojnásobku pořizovací hodnoty nové knihy a sankční poplatky. I knihovna má svůj řád. Děkujeme.
Knihovna Luže

ROZUMNÉ HUBNUTÍ
OD ÚNORA 2022 VE SKUTČI

Zhubněte zdravě a natrvalo díky komplexní metodice osvědčené 30 lety zkušeností.
Pod vedením lektorky Jany Schlosserové bude desetitýdenní kurz společnosti
STOB probíhat ve Skutči.
Bližší informace
GSM: 730732381
email: jana.schlosserova@seznam.cz
www.STOB.cz

VÝPISY USNESENÍ

WWW.LUZE.CZ
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Výpis usnesení
z 63. schůze Rady města Luže konané
dne 15. 11. 2021 v 15:00 hod.v zasedací
místnosti na MěÚ Luže

•

č. 444/35, o výměře 4124 m2, orná půda

k výročí Tělovýchovné jednoty Luže, dle přílohy.

•

č. 444/36, o výměře 288 m2, orná půda

02/64 Plán inventur na rok 2021 včetně složení hlavní

•

č. 444/37, o výměře 1241 m2, orná půda

a dílčích inventarizačních komisí k provedení inventarizace

•

č. 444/38, o výměře 2616 m2, orná půda

k 31. 12. 2021.

•

č. 502/43, o výměře 6958 m2, orná půda

03/64 V souladu s platnou legislativou mimořádnou odměnu

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

•

č. 502/44, o výměře 8370 m2, orná půda

ředitelce MŠ Luže, okres Chrudim za rok 2021, vyplacenou

M. Sýs, M. Zlesák

•

č. 570/2, o výměře 453 m2, orná půda

ze státního rozpočtu, dle přílohy.

Rada města schvaluje:

•

č. 578/25, o výměře 6095 m2, orná půda

04/64 Návrh na výluky majetku Mateřské školy, Luže, okres

01/63 Platový výměr ředitele Základní umělecké školy,

•

č. 578/26, o výměře 6637 m2, orná půda

Chrudim, z inventáře k 31.12.2021, dle přílohy.

Luže, okres Chrudim, dle přílohy.

•

č. 588, o výměře 1806 m2, orná půda

05/64 Odpisový plán MŠ Luže pro rok 2022, dle přílohy.

02/63 Smlouvu č. 1190700161 o poskytnutí podpory ze Stát-

•

č. 589, o výměře 457 m2, orná půda

06/64 Odpisový plán ZŠ Luže pro rok 2022, dle přílohy.

ního fondu životního prostředí České republiky na akci „Za-

•

č. 590, o výměře 1025 m2, orná půda

07/64 Objednávku na výrobu a montáž nábytku do kance-

ložení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělávání

•

č. 591, o výměře 7481 m2, orná půda

láře pokladny Městského úřadu Luže u zhotovitele TRUH-

při ZŠ Luže“, dle přílohy.

•

č. 592, o výměře 252 m2, orná půda

LÁŘSTVÍ Slavomír Peterka, Luže, dle přílohy.

03/63 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky

•

č. 594/1, o výměře 435 m2, orná půda

08/64 Smlouvu o pachtu na pozemkovou parcelu č.299/6

„Dětské hřiště v místní části Dobrkov“ s dodavatelem YG-

•

č. 606/1, o výměře 12063 m2, trvalý travní porost

o výměře 368 m2 v k.ú. Luže pro pana J. B., na dobu určitou

GDRASILMONT s.r.o., dle přílohy.

•

č. 628/2, o výměře 961 m2, orná půda

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026, dle přílohy.

04/63 Smlouvu o poskytování služeb komunikačního eko-

•

č. 629, o výměře 856 m2, orná půda

09/64 Smlouvu o pachtu na pozemkovou parcelu č.299/8

systému Mobilní rozhlas, dle přílohy.

•

č. 633/1, o výměře 2964 m2, orná půda

o výměře 390 m2 v k.ú. Luže pro paní I. H., na dobu určitou

05/63 Vzor Komisionářské smlouvy na prodej zboží na hra-

•

č. 633/2, o výměře 3017 m2, orná půda

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026, dle přílohy.

dě Košumberku, dle přílohy.

•

č. 634, o výměře 579 m2, orná půda

10/64 Smlouvu o pachtu na pozemkovou parcelu č.299/9

06/63 Smlouvu o poskytování služeb firmy NETPROMO-

•

č. 635, o výměře 471 m2, orná půda

o výměře 333 m2 v k.ú. Luže pro pana V. P., na dobu určitou

TION-správa a servis webových stránek hradu Košumberk,

•

č. 639/2, o výměře 522 m2, orná půda

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026, dle přílohy.

dle přílohy.

•

č. 663/6, o výměře 357 m2, vodní plocha

11/64 Smlouvu o pachtu na pozemkovou parcelu č.299/4

07/63 Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor

•

č. 663/7, o výměře 142 m2, vodní plocha

o výměře 384 m2 v k.ú. Luže pro pana P. R., na dobu určitou

(garáže) v ulici Jeronýmova 124, Luže panu F. K., dle pří-

•

č. 663/31, o výměře 8216 m2, orná půda

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026, dle přílohy.

lohy.

•

č. 663/32, o výměře 9070 m2, orná půda

12/64 Smlouvu o pachtu na pozemkovou parcelu č.299/7

08/63 Dodatek č.6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor

•

č. 663/34, o výměře 95 m2, orná půda

o výměře 387 m2 v k.ú. Luže pro pana F. Š., na dobu určitou

v Luži čp. 3, náměstí Plk. Josefa Koukala, pro Romodrom

•

č. 663/35, o výměře 2368 m2, orná půda

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026, dle přílohy.

o.p.s., na dobu určitou jednoho roku do 31. 12. 2022, dle

•

č. 663/36, o výměře 15593 m2, orná půda

13/64 Smlouvu o pachtu na pozemkovou parcelu č.299/5

přílohy.

•

č. 663/38, o výměře 13892 m2, orná půda

o výměře 373 m2 v k.ú. Luže pro pana T. V., na dobu určitou

09/63 Dodatek č.6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor

•

č. 1026/5, o výměře 272 m2, ostatní plocha

od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026, dle přílohy.

v Luži čp. 241, Komenského ulice, pro Jednotu divadel-

•

č. 1026/6, o výměře 965 m2, ostatní plocha

14/64 Rozhodnutí o výběru dodavatele JUANA TRADE

ních ochotníků Jaroslav Luže na dobu jednoho roku do

•

č. 1026/9, o výměře 6 m2, ostatní plocha

s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ: 29131367

31. 12. 2022, dle přílohy.

•

č. 1026/12, o výměře 1174 m2, ostatní plocha

na veřejnou zakázku s názvem: „Výstavba chodníku v obci

Rada města pověřuje:

•

č. 1031/57, o výměře 221 m2, ostatní plocha

Radim“, dle přílohy.

10/63 Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu a kaste-

•

č. 1031/58, o výměře 225 m2, ostatní plocha

15/64 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou Stavební

lána(-ku) podepisováním Komisionářských smluv určených

•

č. 1036/16, o výměře 162 m2, ostatní plocha

a pece, spol. s.r.o. na komplexní zhotovení díla „Oprava

k prodeji zboží na hradě Košumberku.

•

č. 1036/17, o výměře 108 m2, ostatní plocha

a statické zajištění jižní hradby hradu Košumberk“,

Rada města schvaluje:

•

č. 1036/18, o výměře 267 m2, ostatní plocha

dle přílohy.

11/63 Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci

•

č. 1036/19, o výměře 14 m2, ostatní plocha

16/64 Objednávku dle cenové nabídky na technický dozor

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Obno-

•

č. 1036/20, o výměře 389 m2, ostatní plocha LV č. 1180:

na stavební akci: „Hospodaření s dešťovou vodou v areálu

va místní komunikace „Andělská cesta“ v Luži“, dle přílohy.

•

č. 298/1, o výměře 10416 m2, trvalý travní porost

fotbalového hřiště – Město Luže“ od pana Ing. Kamila Ur-

12/63 Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci

•

č. 543/11, o výměře 740 m2, orná půda

bánka, dle přílohy.

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Sta-

•

č. 543/30, o výměře 4097 m2, orná půda

Rada města neschvaluje:

vební úpravy kulturního domu v Radimi“, dle přílohy.

•

č. 543/31, o výměře 2227 m2, orná půda

17/64 Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č. 154/3,

Rada města jmenuje:

•

č. 1031/19, o výměře 116 m2, ostatní plocha

o výměře cca 21 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,

13/63 Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve-

•

č. 1031/20, o výměře 123 m2, ostatní plocha

v k. ú. Doly, za 50 Kč/m2.
Rada města schvaluje:

řejné zakázky na stavební akci: „Obnova místní komunikace
„Andělská cesta“ v Luži, dle přílohy.

Rada města schvaluje:

18/64 Záměr směny části pozemkové parcely p. č. 1146/7,

14/63 Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve-

17/63 Smlouvu o přeložce distribučního zařízení určeného

o výměře cca 450 m2, ostatní plocha – zeleň, k. ú. Luže,

řejné zakázky na stavební akci: „Výstavba chodníku v obci

k dodávce elektrické energie od společnosti ČEZ distribuce,

ve vlastnictví města Luže za část pozemkové parcely p. č.

Radim“, dle přílohy.

a.s., IČ: 24729035 na stavbu Luže, chodník směr Voletice –

1129/1, nově jako 1129/4, o výměře 552 m2, ostatní plo-

15/63 Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve-

přeložka 2xJB, dle přílohy.

cha – zeleň, vlast. ČR, příslušnost hosp. Hamzova léčebna

řejné zakázky na stavební akci: „Stavební úpravy kulturního
domu v Radimi“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
16/63 Zakoupení částí níže uvedených pozemkových parcel, o celkové výměře 9 809,3 m2, které jsou ve vlastnictví
pana R. T., bytem 90 Knightsbridge Road, Great Neck, NY

Výpis usnesení
z 64. schůze Rady města Luže konané
dne 29. 11. 2021 v 15:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže

Luže-Košumberk.
Rada města bere na vědomí:
19/64 Výroční zprávu ZŠ Luže za r. 2020/2021, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
20/64 Rozpočet Mateřské školy, Luže, okres Chrudim na
rok 2022, dle přílohy.

11021, za částku 9 809 Kč, dle přílohy.

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

21/64 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy, Luže,

Odkupované části pozemkových parcel tvoří podíl 2/32

M. Sýs

okres Chrudim, na období 2023-2025, dle přílohy.

vzhledem k celku.

Rada města schvaluje:

22/64 Rozpočet Základní školy, Luže, okres Chrudim na rok

LV č. 1026:

01/64 Darovací smlouvu na finanční příspěvek ve výši

2022, dle přílohy.

•

30.000,00 Kč za účelem vydání knihy „90 let fotbalu v Luži“

23/64 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy, Luže,

č. 248, o výměře 16023 m2, orná půda

VÝPISY USNESENÍ

LEDEN 2022
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okres Chrudim, na období 2023-2025, dle přílohy.

telem M-SILNICE a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem 611, 537

o výměře 3 m2, kdy navrženou změnou přecházejí výše uve-

24/64 Rozpočet Základní umělecké školy, Luže, okres Chru-

01 Chrudim, IČO:42196868, dle přílohy.

dené parcely z k. ú. Dobrkov do k. ú. Hroubovice.

dim na rok 2022, dle přílohy.

13/65 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

28/65 Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova kamenné

25/64 Střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké ško-

s názvem: „Luže – Oprava komunikace Andělská cesta“, se

zdi hřbitova v Janovičkách“ z programu Ministerstva země-

ly, Luže, okres Chrudim, na období 2023-2025, dle přílohy.

zhotovitelem M-SILNICE a.s., OZ STŘED, Za Pivovarem

dělství Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

26/64 Rozpočet města Luže na rok 2022 dle paragrafů na

611, 537 01 Chrudim, IČO:42196868, dle přílohy.

pro rok 2022.

příjmy a výdaje jako schodkový,

14/65 Smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem: „Sta-

29/65 Podání žádosti o dotaci na projekt „Chodník v ulici

dle přílohy.

vební úpravy kulturního domu v Radimi“, se zhotovitelem

Husova v Luži“ z programu Státního fondu dopravní infra-

27/64 Prodej stavební parcely č. 123 o výměře 431 m2, za-

ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:

struktury na rok 2022.

stavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je objekt č. p. 209,

25993046, dle přílohy.

30/65 Podání žádosti o dotaci na projekt „Naučná stezka

jiná stavba a pozemkové parcely č. 45 o výměře 685 m2,

15/65 Smlouvu o dílo na realizaci stavby: „Výstavba chod-

Krajem Slavatů“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj

zahrada, vše v k. ú. Luže, panu P. Z., za cenu 3 220 000 Kč,

níku v obci Radim“, se zhotovitelem JUANA TRADE s.r.o.,

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech na

dle přílohy.

Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 IČ: 29131367, dle

rok 2022.

Rada města schvaluje:

přílohy.

31/65 Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy

28/64 Objednávku dle cenové nabídky na zjednodušenou

Rada města revokuje:

kulturního domu v Radimi“ z programu Ministerstva pro

projektovou dokumentaci na opravu mostku v Radim u č.p.

16/65 Usnesení č. 13/60 ze dne 29. 9. 2021 ve znění „Rada

místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok

5 od firmy Mostařská s.r.o., dle přílohy.

města Luže schvaluje záměr prodeje části pozemkové par-

2022.

29/64 Smlouvu č. 1624/B1/2021 o poskytnutí finančních

cely p. č. 316/9, o výměře cca 45 m2, trvalý travní porost,

32/65 Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místní

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktu-

v k. ú. Luže, za 250 Kč/m2.“

komunikace Andělská cesta v Luži“ z programu Minister-

ry na rok 2021 na akci „Výstavba chodníku směr Luže-Vo-

Rada města doporučuje ZM schválit:

stva pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova

letice“, dle přílohy.

17/65 Čerpání rozpočtu města za období I. - XI. /2021, dle

na rok 2022.

přílohy.

33/65 Podání žádosti o dotaci na projekt „Nízký lanový park

18/65 Rozpočtové opatření č. 4/2021/ZM, dle přílohy.

v Luži“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora

19/65 Střednědobý výhled rozpočtu města Luže na období

obnovy a rozvoje venkova na rok 2022.

2023-2025, dle přílohy.

34/65 Podání návrhu Ministerstvu kultury na rozšíření Měst-

Rada města doporučuje ZM pověřit:

ské památkové zóny Luže, dle přílohy.

20/65 Radu města Luže schvalováním rozpočtových změn

35/65 Aktualizaci Strategie rozvoje města Luže 2021–2025,

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

do příštího zasedání zastupitelstva.

části 3.1 Akční plán doplněním rozvojové aktivity „Místo

Omluveni: M. Sýs

Rada města doporučuje ZM schválit:

pro setkávání Janovičky“ do opatření I.1.1.4 Péče o veřejná

Rada města schvaluje:

21/65 Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy,

prostranství, dle přílohy.

01/65 Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve

Luže, okres Chrudim pro rok 2021.

Rada města doporučuje ZM vzít na vědomí:

výši 69.925,43 pro obec Lužice za účelem Pomoc obcím

22/65 Pro rok 2022 odvod odpisů Základní školy, Luže,

36/65 Monitorovací zprávu za rok 2021 ke Strategii rozvoje

a občanům zasaženým tornádem na Břeclavsku a Hodonín-

okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele.

města Luže na roky 2021-2025, dle přílohy.

sku, dle přílohy.

23/65 Pro rok 2022 odvod odpisů Mateřské školy, Luže,

02/65 Ceník pedikúry v Domě s pečovatelskou službou

okres Chrudim, do rozpočtu zři-

Luže od 1.1.2022, dle přílohy.

zovatele.

03/65 Návrh na výluky majetku Základní školy, Luže, okres

24/65

Chrudim z inventáře k 30.11.2021, dle přílohy.

vu o poskytnutí dotace ve výši

04/65 Návrh na výluky majetku Základní umělecké školy,

100.000,00 Kč na akci Obnova

Luže, okres Chrudim z inventáře k 30.11.2021, dle přílohy.

kostela ve Voleticích pro rok

05/65 cV souladu s platnou legislativou mimořádnou odmě-

2022, dle přílohy.

nu řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim za rok 2021, vyplacenou

25/65 Aktualizovaný plán spo-

ze státního rozpočtu, dle přílohy.

lečných zařízení při komplexních

06/65 V souladu s platnou legislativou odměnu řediteli ZUŠ

pozemkových úpravách Doly, dle

Luže, okres Chrudim za rok 2021.

přílohy.

Výpis usnesení
z 65. schůze Rady města Luže konané
dne 08. 12. 2021 v 08:00 hod. v zasedací
místnosti na MěÚ Luže

Veřejnoprávní

smlou-

07/65 Odpis pohledávky ve výši 18. 805 Kč dle pozůstalost-

26/65 Směnu části pozemkové

ního řízení čj. 8D 89/2021-72, dle přílohy.

parcely p. č. 243/11, nově jako p.

08/65 Smlouvu o napojení kanalizační stoky, vybudované

č. 243/15 o výměře cca 285 m2,

v rámci stavby: „Výstavba inženýrských sítí pro 7 RD –

ostatní plocha – ostatní komunika-

Luže“, jejímž investorem je pan M. Š., na kanalizační stoku

ce a pozemkové parcely p. č. 91/18,

v místní části Košumberk, nacházející se na pozemku p. p.

o výměře 75 m2, ostatní plocha –

č. 1241/7, k. ú. Luže, jejímž vlastníkem je město Luže, dle

jiná plocha, obě v k. ú. Zdislav, ve

přílohy.

vlastnictví města Luže za část po-

09/65 Záměr prodeje pozemkové parcely p. č. 1072/5, o vý-

zemkové parcely p. č. 81/1, nově

měře 22 m2, zahrada, v k. ú. Luže, za 30 Kč/m2.

jako 81/6, o výměře cca 327 m2,

10/65 Rozhodnutí o výběru dodavatele M-SILNICE a.s., OZ

travní porost, v k. ú. Zdislav, ve

STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ:42196868

vlastnictví pana T. S., dle přilože-

na veřejnou zakázku s názvem: „Obnova místní komunikace

né smlouvy.

„Andělská cesta“ v Luži“, dle přílohy.

27/65 Změnu průběhu nesou-

11/65 Rozhodnutí o výběru dodavatele ELESTAV s.r.o.,

ladem

Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046 na

trální hranice, týkající se po-

veřejnou zakázku s názvem: „Stavební úpravy kulturního

zemkových parcel p. č. st. 77,

domu v Radimi“, dle přílohy.

o výměře 11 m2; p. č. 365/9,

12/65 Smlouvu o dílo na realizaci stavby s názvem: „Obno-

o výměře 167 m2; p. č. 365/4,

va místní komunikace „Andělská cesta“ v Luži“, se zhotovi-

o výměře 60 m2 a p. č. 365/5,

dotčené

části

katas-
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Sníh nám padá z nebe,
studí mě i tebe.
Padá všude kolem nás,
teď je přece jeho čas.
A tak pěkně na zimu
tvoří bílou peřinu.

Zima na nás začala pokukovat s příchodem
měsíce prosinec. Se svou pohádkou Sněhová
nadílka nás navštívilo divadlo JO-JO. Tvořili jsme adventní kalendáře, přáníčka, čertíky
i Mikuláše, krásný Betlém na zahradě MŠ,
u kterého jsme zazpívali vánoční koledy
a přivítali tak adventní čas. I v letošním roce
nás se svou nadílkou navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Přijali jsme také pozvání do
Hamzovy odborné léčebny na otevření nové
venkovní učebny, za které moc děkujeme.

Mateřská škola vyjadřuje svůj dík za přízeň
zřizovateli Městu Luže a všem, kteří se školou spolupracovali a podporovali její činnost
v uplynulém roce.
Ředitelka školy děkuje pedagogickým pracovnicím, provozním zaměstnancům školy
i školní jídelny za jejich práci v roce 2021.
Do Nového roku, přejeme hodně štěstí,
spoustu splněných přání a kupu zdraví.
Kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

LEDEN 2022

11

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Po dlouhé době se nám podařilo pobýt ve škole delší souvislý čas a mohli jsme se věnovat
výuce a běžným školním činnostem. Příležitostné karantény některých tříd i učitelů jsme
vyřešili distanční, kombinovanou a dokonce
i hybridní výukou a pokračovali jsme dál.
Velké díky patří všem učitelům a asistentkám, stejně jako Vám rodičům za spolupráci
při řešení vyhlášených karantén a při zajištění
distanční výuky. O tom, že se podzimní čas
ve škole hodně přiblížil běžné výuce, svědčí
velké množství akcí a školních a mimoškolních aktivit, které jsou zmíněny dále a které
nejlépe ilustrují školní pohodu a radost, která
u nás vládne.
Chtěl bych poděkovat za práci, nadšení a kreativitu všem zaměstnancům školy. Všem rodičům a městu Luže pak poděkovat za spolupráci a důvěru, kterou v nás mají. Společnými
silami děláme naši školu místem, kam se děti
těší a kde se učí naplno a s radostí. Věřím, že
budeme v tomto společném díle pokračovat
nejen v nadcházejícím roce 2022, do kterého
bych chtěl nám všem popřát hlavně zdraví, radost a spokojenost.

listy, tvoření či cokoliv dalšího, co se týkalo
daného tématu.

Odměnou nám byly rozzářené oči dětí a nadšené štěbetání cestou domů.

Součástí dne bylo i rozdávání balíčků a dalších sladkostí, které dětem rozdělili jak jinak
než Mikuláš společně s čertem a andělem.
Lépe než slova tuto atmosféru přiblíží naše
fotografie, které najdete na webu školy.

Mgr. Monika Doskočilová

Mgr. Jitka Chourová
Vánoční Potštejn
Nadešel adventní čas, a tak jsme se se žáky
1., 2. a 3. ročníků vydali na nedaleký zámek
Potštejn, kde pro nás byl připravený vánočně
laděný program. Měli jsme možnost shlédnout
hrané divadelní představení o původu Vánoc,
vše s krásnými kulisami přímo v interiérech
zámku. Společně s andělem Arielem a holčič-

Adventní věnce
Po roční přestávce, způsobené nepříznivou
epidemiologickou situací, se opět mohlo navázat na tradiční předvánoční tvoření žáků naší
školy. Právě dívky 7. tř., v duchu těchto tradic
a vánoční atmosféry, vyráběly adventní a vánoční věnce. Jak se jim práce zdařila, můžete
posoudit sami na přiložené fotografii. Osobně
se domnívám, že jejich výrobky mohou směle
konkurovat i profesionálním výrobcům. Krásné a ničím nerušené Vánoce vám přeje Miloslav Valenta.
PaedDr. Miloslav Valenta

Mgr. Vít Hospodka – ředitel školy
Mikulášský den
V pondělí 6. 12. proběhl na 1. stupni projektový den. I když máme neustále obavy ze šíření
covidu, třídy v karanténě i spoustu chybějících
žáků, snažili jsme se dětem připomenout“normální fungování školy“ a vymysleli jsme
takovou variantu, kdy děti byly ve svých kolektivech a i tak si mohly den užít jinak než
jindy. V jednotlivých třídách jsme pro děti
připravili speciální tematické vyučování k připomenutí svátku sv. Mikuláše. V každé třídě
si třídní učitelka připravila aktivity, pracovní

kou Barunkou jsme tak putovali až do Betléma k jesličkám. V přízemí zámku jsme si prohlédli zámecký Betlém v nadživotní velikosti,
světelnou vánoční výstavu a na závěr na nás
čekalo malé pohoštění v zámecké cukrárně.

Les ve škole
Druháčci se letos zapojili do školního projektu
„Les ve škole“, když to nevyšlo vloni. Abychom poznali les všemi smysly, vypravili jsme
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se 12. 11. 2021 na 1. podzimní výpravu do
lesa se svými kamarádkami PONOŽKAMI.
Dobře jsme si užili lesních her, snažili jsme se
vcítit do situací, jak zvířátka prožívají strach
z nebezpečí, které na ně číhá, postavili jsme
pro zvířátka domečky. Už teď se těšíme na
zimní výpravu!!

žáci z 2. tř. + p. uč. Jana Prokešová a p. as.
Šárka Králová

Výlet školní družiny do Pekla Čertovina
Za měsíc tu máme Štědrý den. Naše školní
družina nádech blížících se Vánoc pocítila
tento den na výletě. Jeli jsme se podívat přímo do pekla na návštěvu k čertům. Cestou
do pekla jsme se dozvěděli na naučné stezce
lesem spoustu zajímavostí o zvířátkách, rostlinách i o samotném pekle. Krátkou zastávku
jsme využili u chaloupky čarodějnice Bromildy. V samotném pekle si děti vyzkoušely zasednout do čertí školy, na vlastní kůži
si vyzkoušely trestání hříšníků, navštívily
šenk a pražírnu kávy s kavárnou, seznámily
se s Luciferem. Poznaly tu hlavně sedm lidských hříchů, kterým by se měly vyvarovat –
pýcha, závist, lakota, zloba, lenost, obžerství
a smilstvo. Z pekla jsme se vrátili všichni, nikoho z nás si tam Lucifer nenechal. Dali jsme
si v hospůdce svačinku, nakoupili suvenýry
a upalovali jsme k autobusu.
Užili jsme si krásné čertovské odpoledne
a získali řadu informací. S čerty jsme kamarádi a už se těšíme na jednoho z nich, který
přijde za námi domů společně s Mikulášem.  
Věra Zavřelová

LEDEN 2022
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NEPOJISTNÁ DÁVKOVÁ POMOC STÁTU V PŘÍPADĚ
PROBLÉMŮ S ÚHRADOU DODÁVEK ENERGIÍ
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou
jednorázové dávky pomoci v hmotné
nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci,
konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
•

žadatel do konce roku 2021 požádá
o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako nový
zákazník mimo režim DPI.

Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•

stav hmotné nouze žadatele a osob,
které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy a majetek, zohledňují
se náklady na bydlení)

•

je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů
na bydlení

•

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.

•

Úřad práce ČR o dávce rozhoduje
v rámci správního řízení. Zákonnou
lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů,
pokud má Úřad práce ČR potřebné
podklady, rozhoduje a dávku vyplácí
v zásadě neprodleně.

•

Podrobnější informace k této dávce
jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/
pomoc-pri-rustu-cen-energii.

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení,
zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení
a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí
v závislosti na příjmech rodiny a nákladech
této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok
na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři
zásadní podmínky:

1.

osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem
obývané nemovitosti, popř. je členem
bytového družstva
30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či
rodiny nestačí na úhradu nákladů na
bydlení a
30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších
než tzv. normativní náklady na bydlení

Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/rodině málo peněz (okolo životního minima),
nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém
z nestandardních smluvních vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné Úřad
práce ČR požádat o doplatek na bydlení
https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na
bydlení považuje za relevantní. Jedná se
o průměrné celkové náklady na bydlení
podle velikosti obce a počtu členů domácnosti - https://www.uradprace.cz/web/cz/
prispevek-na-bydleni

Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv.
hmotné nouze osoby, týká se tedy především
lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy.

2.
3.

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními
náklady na bydlení a rozhodným příjmem
rodiny vynásobeným koeficientem 0,30,
a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

Podrobnosti k možnému nároku na všechny
shora uvedené dávky dle konkrétní situace
sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp.
pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta
dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz,
či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

ÚSPORY NA TOPENÍ VAŠEHO DOMU
Termokamerou zjistíme místa úniků a ztrát tepla z domu. Najdeme rizika vzniku plísní
kvalitu provedeného zateplení, stav topných těles a komínů. Provádíme též výpočet
ztrát tepla z objektu.
Kontakt:
Ing. Miroslav Smekal, Hrochův Týnec / Mail: termokamera865@seznam.cz,
www.kontrolatermokamerou.cz / Tel: 603 351 263
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Platforma pro komunitní energetiku, konkurenceschopnost s MAS
Novým a nyní velmi diskutovaným tématem
přicházejícího programového období je komunitní energetika, protože se jedná o odvětví, které vzhledem k současné legislativě nemá v ČR
dosud využitý potenciál, v rámci EU však dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. Výsledkem je situace, kdy obce a místní komunita
vlastní a provozují energetické zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, které jsou využívány k zásobování lokálních objektů a v případě
přebytku odesílány dále do sítě. To je i pro naše
území MAS velká výzva, protože se jedná do
budoucna o možnost energetické soběstačnosti
a nezávislosti na velkých dodavatelích. Je
to nejen zdroj zisku, ale také nových pracovních příležitosti pro místní komunitu
a způsob ochrany životního prostředí.
Naše MAS chce i v této oblasti a v souladu se
smyslem své existence tomuto procesu pomáhat. K tomuto účelu vytváříme stejně jako v jiných oblastech (vzdělávání, zemědělství, sociální a zdravotní služby, podnikání) platformu

složenou z místních odborníků, zájemců o téma
a realizátorů projektů. Místní akční skupina by
tak fungovala jako kontaktní bod a poradenské
středisko, které spolupracuje s dalšími experty,
pro případné zájemce z různých cílových skupin – fyzické osoby, obce i podniky. Na našem
webu najdete postupně další informace a ve
spolupráci s partnery bychom rádi připravili
osvětové a vzdělávací akce. V nejbližších týdnech zde najdete i požadavky na pozici energetického manažera/koordinátora.
Obracíme se touto cestou na zájemce
z řad obcí, podnikatelů i fyzických osob,
kterým je téma komunitní energetiky blízké
a chtějí se do platformy zapojit. Je-li vám
naše vize blízká, vyplňte kontaktní formulář
https://forms.gle/DEVduzNedxrrcxhc7 , který
najdete na našem webu pod stejným názvem.
Novinky jsou připravovány i pro mikropodniky a malé a střední podnikatele v souvislosti
s avizovaným zapojením MAS SKCH do OP
TAK. V sekci Pro podnikatele najdete příklady
plánovaných projektů, které bude možné realizovat přes CLLD (tedy MAS) už v roce 2022.

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

Aktuálně je vyjednána 50% podpora projektů
od 200tisíc Kč do 2 mil. Kč a smyslem takovýchto menších výzev je „nalákat především
(ale nejen) prvožadatele, aby se nebáli žádat
a modernizovat, zvyšovat technologickou úroveň svých firem a tím pádem svoji konkurenceschopnost. Za již zaslané záměry děkujeme,
budeme vás kontaktovat v souvislosti s přípravou výzvy na jaře 2022.
Formulář https://forms.gle/vHVXWdQXgRLauqJV6 je stále otevřen, neboť finančních
prostředků má být dostatek.
Sledujte naše aktivity na webech https://www.
masskch.cz/ a http://www.map2030.cz/ a také
facebooku https://www.facebook.com/masskch
Kancelář MAS SKCH

KAM ZA KULTUROU
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Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody

DARUJTE PŘÍRODĚ VÁNOČNÍ DÁREK TÍM, ŽE
SI Z NÍ NĚCO ODNESETE

(ČR, 3. 12. 2021) S blížícím se koncem
roku přináší Český svaz ochránců přírody
letošní výsledky kampaně „Ukliďme svět“.
Akce se letos zúčastnilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali více než 200 tun odpadu. Do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů
a dětských oddílů. Ochránci také oznámili
datum hlavního jarního úklidového termínu, který bude příští rok 26. března, a zároveň přichází s novou velkou výzvou: „Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní
něco odnesete. Třeba pytel plný odpadků!“
Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí obdarovat ty, které máme rádi. Ochránci přírody nyní přichází s tipem na vánoční dárek,
který pomůže přírodě i nám všem. Na rozdíl
od běžných zvyklostí, tento dárek nepřinesete pod stromeček, ale naopak ho od něj
odnesete!
„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo město,
chtějí se projít v lese a užít si klid po náročném předvánočním shonu. Proč tedy tuto
příležitost nepřetavit v něco opravdu pozitivního. Darujte dárky i přírodě v podobě plného pytle odpadků, který z ní odnesete!“ říká
koordinátorka kampaně Veronika Andrlová
a dodává, že neexistuje lepší příležitost pro
projev solidarity s naší přírodou, než právě
o Vánocích.
Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci
přírody opakovat každý rok. Může se tak stát
pravidelným doplňkem hromadných úklidových akcí. Ty letos opět silně zasáhla pandemická situace, kvůli níž měly hromadné akce
nižší účast, než bývalo běžné v minulých letech. Organizátoři akce proto zvolili pro tento
rok trochu jinou taktiku než obvykle. Kromě
hlavních termínů vyzývali dobrovolníky
i k individuálním úklidům v průběhu celého
roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo přes
21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po
celé České republice sebrali více než 200 tun
odpadu. Do úklidu se také zapojilo 213 škol,
táborů a dětských oddílů.

„Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro
hromadné akce. Proto jsme se zaměřili na to,
abychom lidi motivovali k úklidům v průběhu celého roku. Dobrovolníky jsme vyzývali
k pravidelným úklidům při každé procházce
do přírody a pořádali pro ně i mnoho soutěží.
Rok však ještě neskončil,“ říká Veronika Andrlová a naznačuje, že je čas při nadělování
dárků myslet i na to nejcennější, tedy na naši
přírodu.
Více informací naleznete na stránkách www.
uklidmesvet.cz.

Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198
015, info@csop.cz
Fotografie k volnému využití si můžete stáhnout zde: www.uschovna.cz/zasilka/SPRFAZP2AKBDILAU-M37

Ukliďme svět v roce 2021 podporují: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB
Schenker.
Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!

KAM ZA KULTUROU
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ROK 2021 V JANOVIČKÁCH
Pět svateb, jeden pohřeb, dvě mše svaté, dvě
divadla, čtyři koncerty, jedna velká výstava,
pětkrát otevřeno, nepočítaně brigád, úklidů,
upečených buchet, navařených čajů i káv
a dalších dobrot. Tak vypadal rok 2021 v kostele v Janovičkách. Ano, přesně ten rok, kdy
jsme zjara moc nevěděli, co bude a na podzim
začínali tušit, že zase moc nic nebude… I tak
toho bylo dost a my ze Spolku Janovičky jsme
s letošním využitím kostela nadmíru spokojeni. A doufáme, že kostel je také rád, že to
v něm žije a že i vy, kteří do Janoviček přicházíte, tam chodíte rádi. Protože bez Vás by celá
naše činnost i prosezené hodiny na schůzích
ztrácely smysl.

Ve spolupráci s Městem Luže se další představení Divadla Líšeň konalo na hradě Košumberk. Stínovému večernímu divadlu Spoutaný
travou předcházela odpolední stínová dílna
pro děti.

Sezónu letos v Janovičkách odstartovala
Poutní mše svatá začátkem dubna, koncem
dubna následovala Noc kostelů, bohužel bez
plánovaného sborového vystoupení. Do kostela zavítala Soňa Krátká z Regionálního muzea
Vysoké Mýto a přečetla úryvky z knihy Jiřího
Šotoly Tovaryšstvo Ježíšovo. Hudebně ji doprovodil Josef Klusoň.

Ke každé akci vzniká profesionální plakát. Zájemce zveme prostřednictvím webových stran
i Facebooku. Zde také sdílíme fotografie i videa z akcí. Každému setkání v kostele předchází příprava interiéru i okolí kostela, aktivně
se snažíme přispívat k úpravám i širšího okolí
kostela. Každý rok pořídíme nové drobné vybavení jako sedáky, svícny, svíčky, sklenice,
termosky…

Za zvuku bubnů Pavla Jasanského jsme koncem května otevřeli výstavu děl skláře Filipa
Hortenského. Jeho skleněné artefakty a další
díla zůstala v kostele až do poloviny září. Prohlédnout si je mohli zájemci každou neděli.
Kostel byl otevřen díky brigádnici.
Nejvíce se toho v Janovičkách odehrává vždy
v létě. S radostí každoročně vítáme koncert
účastníků Mistrovských kurzů v Litomyšli.
Mladí nadějní umělci se tu scházejí a hudebně vzdělávají začátkem července a i oni velmi
rádi využívají možnost zahrát si na zajímavém
místě. Letos v Janovičkách zahrála slavná rodina Pěruškových s hosty.
V kostele v létě také vystoupily dvě zajímavé
písičkářky, obě vzkvétající hvězdy české hudební scény, každá ovšem ve zcela jiném žánru. Zatímco ALEN byla v létě vidět po boku
kapely Květy, Marie Tilšarová dělala radost
svými motivačními písněmi na alternativních
festivalech.
Čtvrtý koncert jsme uspořádali dosud netradičně - na začátku října. Vystoupila slovanská
kapela Svantreya a opět zazněla netradiční
snová i živá hudba oslavující přírodu.
Vraťme se ovšem ještě k létu a dvěma představením v podání brněnského Divadla Líšeň. Japonskou frašku Jezevec na borovici
si užili příchozí na louce před kostelem. Po
představení se na místě dokonce zpívalo
s harmonikou a klarinetem, v kostele i okolí
byly připraveny hry pro malé i velké.

Sezónu v kostele jako každoročně uzavřela Posvícenská mše svatá - první neděli po
“Dušičkách”.
No a tradičně jsme se v kostele setkali také
na Štědrý den. Od 11 do 16 hodin mohli zájemci přijít pobýt, rozjímat, povídat i mlčet
ve vyzdobeném kostele a také si odnést Betlémské světlo.

Na každé pořádané akci v kostele napočítáme šedesát i více návštěvníků. Potkáváme tu
místní, ty, co se do okolí Luže vrací k rodině
i ty, kteří regionem právě jen projíždějí. Když
si s vámi povídáme, projevujete spokojenost
a nadšení z toho, jak kostel vypadá a co se
v něm odehrává. Jsme tomu rádi, a i v nadcházejícím čase se budeme snažit nezklamat
a přinášet do našeho malého regionu kvalitní a originální kulturu, za kterou byste jinak
museli dlouhé kilometry jezdit. Věříme, že
to má smysl.
Rádi mezi námi uvítáme nové členy Spolku, oceníme i Vaši foto a video dokumentaci
z akcí.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přejeme klidný rok 2022 a těšíme se i nadále na Setkávání
v Janovičkách. Budeme rádi, když pro vás záži
tky v Janovičkách budou stále inspirací a příjemným osvěžením.
Spolek Janovičky
janovickyspolek@gmail.com
www.facebook.com/janovicky
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TJ LUŽE – FOTBAL
Po přelomovém roce 2020 a transformačním
roce 2021 přichází rok 2022, který se pokusí
vnést do rozděleného světa protikladných ideologií a světových názorů vzájemnou toleranci,
velkodušnost, duchovní spříznění, příležitosti
a šance k novým začátkům. Tak praví astrologie.
Kéž by to vyšlo.
Letošní rok začíná a bude končit velkými sportovními událostmi. Již za měsíc se koná zimní
olympiáda a v předvánočním čase se bude hrát
mistrovství světa ve fotbale. A v našem klubu
nás čeká volební valná hromada, ale především
připomenutí si 90. výročí založení fotbalu v našem městečku. Již před Vánoci byla dána do
prodeje brožovaná publikace k výročí fotbalu. Je
připravena projekce z fotbalových zápasů a akcí
zaznamenaných na filmovém pásku. Na první
prázdninový víkend chystáme setkání bývalých
a současných hráčů a příznivců lužského fotbalu,
kdy vedle fotbalových zápasů všech věkových
kategorií bude možnost se ve sportovním areálu
pobavit, zavzpomínat.
O všech akcích spojených s výročím fotbalu vás
budeme vždy včas informovat prostřednictvím
městského rozhlasu a Zpravodaje, webových
stránek klubu a ve vývěsní skříňce. Věřím, že
se akce uspořádají bez jakéhokoliv omezení.
Právě skončený rok, patří v kategorii dospělých
výsledkově k nejhorším v devadesátileté historii klubu. V roce 2021 se jarní část mistrovské sezóny 2020-21 v amatérských soutěžích
ze známých důvodů nehrála. Do nové sezóny
2021-22 vstupoval A tým značně oslaben. Činnost v klubu ukončili hráči Malinský, Merkl,
Kroutil a Radouš. Všichni čtyři hráči patřili
k základním kamenům týmu. Nově příchozí je
ani náhodou nenahradili. Proto jsme v tabulce
krajského přeboru tam, kde jsme, předposlední
se 4 body za jednu výhru nad R. Bělou a remízu
s Prosečí. Před sezónou se dalo čekat, že naše
výsledky nebudou kopírovat léta předchozí,
kdy jsme se vždy umísťovali v horních patrech
jednotlivých soutěží. Nelze neustále být nejlepší. Přesto si myslím, že především předváděná
hra by měla mít vyšší parametry. Ve většině
utkání jsme byli nedůslední při bránění, chybí
střelec, který by zúročil i těch pár gólových příležitostí, které jsme si vytvořili. Zaostáváme ve
fyzické připravenosti.
Vyhrát může jen jedno družstvo, ale hrát fotbal,
ne kopanou, i ten co prohraje. Ale co, ještě není
všem dnům konec. Je před námi 14 jarních zápasů, tj. 42 bodů. Ani rezervní tým nějak neexceloval. Na to, že od nové sezóny se 3. třída okresní
soutěže hraje ve dvou skupinách z důvodu zrušení 4. třídy a posunutí družstev z ní o stupínek
výše a tím pádem snížení kvality třetí třídy, není
umístění béčka (6. místo) bůhvíjaké. Naopak

radost nám dělají kategorie tzv. školičky (předškolní věk), přípravek a žactva. Děti ve školičce
si především hrají, až v přípravce je to již více
o fotbale. Přípravky hrají na hřišti menších rozměrů, s menším počtem hráčů. Na přípravky navazuje kolektiv mladších žáků, který také hraje
na hrací ploše menších rozměrů a s menším počtem hráčů. Mladší žáci jsou po podzimní části
okresního přeboru na pěkném 3. místě. U kategorií přípravek se tabulky soutěží nevedou. Je to
tak správné. V těch nejnižších věkových kategorií by výsledek měl být až na druhém místě. Přes-

to s radostí musím konstatovat, že obě přípravky
patří ke špičce okresu. Kategorii starších žáků
a dorostu v našem oddíle v současnosti nemáme.
Je to především zapříčiněno nedostatkem hráčů
těchto věkových kategorií.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem trenérům
a funkcionářům. Poděkování samozřejmě patří
všem sponzorům, podporovatelům a příznivcům
lužského fotbalu.
Jaroslav Gála
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HRAD KOŠUMBERK
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Od 28. 11. 2021 probíhala na hradě Košumberku vánoční výstava. Byla zahájena první adventní nedělí a s výzdobou nám na otvírací den pomohla i paní zima pořádnou sněhovou
nadílkou. Návštěvníci si mohli prohlédnout a nakoupit výrobky (dárečky) od dvaceti prodejců. Jednalo se převážně o výrobky týkající se hlavně vánočních svátků. Například perníčky,
svícny, adventní věnce, zvonečky, ručně malované ozdoby apod. Dále bylo možno zhlédnout
výstavu obrazů s paličkovanými anděly a výstavu zapůjčených betlémů. K navození vánoční
atmosféry jsme pouštěli koledy a uvařili sváteční čaj. Celý hrad byl vyzdoben a nasvícen tak,
aby lákal na prohlídku i po setmění. 5. prosince nás na koních navštívili čerti s andělem, na
které se přišlo podívat mnoho dětí. Výstavu navštívilo opravdu spousta návštěvníků. Měli
jsme velkou radost z jejich kladných reakcí. Tímto bychom jim rádi poděkovali. Budeme se
těšit na jejich návštěvu i v roce 2022.
S přáním všeho nejlepšího
Josef Uhlíř - kastelán
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PALETÍN
V sobotu 11. 12. 2021 v 6:30 ráno se konala rorátní mše sv. v Paletínské kapli. Kromě
unikátní atmosféry kaple se jednalo zřejmě
o historický křesťanský obřad v této kapli.
Ani letití pamětníci si nevzpomínají, že by se
tu mše kdy slavila. Poslední mši v Paletínské
kapli tedy odhadujeme na poválečné období
nebo až na první Republiku.
Pokud někdo víte o konání mše sv. v Paletínské kapli v blízké minulosti, dejte nám o tom,
prosíme, vědět. Děkujeme.
					
Pavel Remeš – zastupitel města Luže
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ROZBĚHÁME LUŽI V ROCE 2021
Rok 2021 se nám nachýlil ke svému konci,
nastal čas ohlédnutí a rekapitulací. Přes mnohá omezení pokládáme činnost spolku Rozběháme Luži v roce 2021 za velmi plodnou
a úspěšnou.

mnoha společných závodů např. Perníkové
čtyřiadvacítky (cyklistická štafeta), běh v písníku Marokánka, účast na Vysokomýtském
půlmaratónu a Dobroběhu, čímž se snažíme
podpořit naše kamarády z Vysokého Mýta.

Podařilo se nám uspořádat dvě zábavné stezky
pro rodiny s dětmi. První z nich byla stezka
velikonoční, která probíhala ještě v omezeném režimu, účastníci museli trasu absolvovat
individuálně a museli se obejít bez obsluhy
na stanovištích. Přesto byla tato akce velmi
úspěšná a takový „pomlázkomat“ se stal hitem
velikonočního víkendu. Druhou akcí tohoto
typu byla květnová stezka „Od hřbitova ke
hřbitovu, aneb šifra mistra Rozběháčka“. Tato
událost už proběhla se vším všudy a navštívilo
ji několik stovek nadšených dětí i dospělých.

Ve spolupráci se Základní školou v Luži
jsme rozjeli běžecký kroužek, který nám dělá
ohromnou radost. Společně darujeme krev
a dárcovství krve se snažíme propagovat. Vznikl náš nový web - www.rozbehameluzi.cz. Při
našich akcích jsme rozdali desítky cen, ať už
v tombole, nebo v námi vyhlášených soutěžích.

Tradiční součástí naší činnosti se staly charitativní projekty. V letošním roce jich bylo hned
několik. Začalo to podporou Záchranné stanice Pasíčka. Máme rádi zvířata, aneb SOS Pasíčka, tak se to celé jmenovalo a ohlas byl pro
nás až neuvěřitelný. Díky tomuto ohlasu jsme
mohli do Pasíček poslat 55 000 Kč a více než
tunu krmiva k tomu. Následovaly „Koniny pro
Báru“, akce na podporu Báry, mladé ženy, která spadla z koně a zůstala na vozíku. K Báře
putovalo 40 000 Kč. Potom jsme neplánovaně
zařadili „Korálky pro Natálku“, s cílem podpořit postiženou Natálku. Výsledkem bylo
40 000 Kč.

Naší činností se vždy snažíme propagovat naše krásné město. Dostáváme prostor
v Chrudimském deníku i v Českém rozhlasu
Pardubice. Našim akcím dodává vážnost podpora známých osobností, jako je pan profesor
Jan Pirk, žokej Josef Váňa, česká topmodelka
Linda Vojtová a Česko - Slovenská Miss 2019
Klára Vavrušková.
Jsme spolek Rozběháme Luži, takže běh je
stále nedílnou součástí našich aktivit. U příležitosti „Letního dne“ v Hamzově léčebně jsme
vymysleli akci „Uběhni svůj první kilák“, což
si vyzkoušelo 160 lidí. Neustále se snažíme

motivovat lidi k běhu a pohybu všeobecně.
Máme neskutečnou radost, když vidíme, že
se Luže doslova hemží běžci. Neznamená to,
že bychom každého běžce považovali za námi
rozběhaného. Dobře víme, že každý se musí
rozhodnout sám. Přesto věříme, že námi vysílané motivační impulsy někomu v tom jeho
rozhodování pomohly. Ve vysílání těchto impulsů hodláme pokračovat.
To byl rok 2021 v podání spolku Rozběháme
Luži. Na malou skupinku lidí je toho celkem
dost, ale velký podíl na tom máte Vy všichni, kteří nám fandíte a podporujete nás. Tímto
Vám všem velice děkujeme a slibujeme, že
nepolevíme.
Vstupujeme do nového roku a tudíž je na místě
něco si vzájemně popřát. Jelikož jsme propagátory pohybu, ponese se přání v tomto duchu.
Pohyb, rovná se zdraví a neomezená radost.
Proto nám dovolte, abychom Vám do nového
roku popřáli hodně pohybu, protože když budete v pohybu, bude to znamenat, že jste zdraví a radostní.
Spolek Rozběháme Luži z.s.

Stejně jako v loňském roce, bylo i letošní
léto věnováno větší akci, tentokrát zaměřené
na pomoc našemu kamarádovi Zdendovi Kamenickému. Akce Z, jak jsme tuto událost
pojmenovali, začala červnovým dogtrekem
v Hroubovicích a vyvrcholila mimořádně
krásnou říjnovou akcí na hradě Košumberku.
Díky vstřícnosti mnoha kamarádů, známých
i neznámých přispěvatelů je výsledná částka
nádherných 370 116 Kč!!!
Když to tedy sečteme, tak se nám v roce 2021
podařilo podpořit potřebné částkou 505 116
Kč!!! To je číslo, o kterém se nám na začátku
naší činnosti ani nezdálo.
Rok 2021 přinesl ale mnoho dalších zajímavých momentů a chvil. Zúčastnili jsme se
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