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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
V letošním roce nás čeká opět spousta významných historických výročí. Alespoň
k těm nejdůležitějším připravujeme zajímavý
program pro všechny generace.
Již od dubna bude, v rámci připomínky 80.
výročí holocaustu, v lužské synagoze k vidění výstava „Tajemství půdy“ - nově otevřená stálá expozice představí nálezy z lužské
genizy uložené v Židovském muzeu v Praze,
zároveň zde také zahájíme expozici přibližující židovskou komunitu v Luži na přelomu

památku a odpoledne bychom chtěli uspořádat tematický program – letecký den modelů
na Dobrkovském letišti.
V sobotu 25. 6. 2022 připravujeme program na uctění památky 80. výročí vypálení Ležáků. Program začne v lužské sokolovně promítáním filmu Ležáky 42, poté
19. a 20. století a osudy jejích členů během
2. světové války a tyto dvě stálé expozice doplní na období duben až srpen 2022 výstava
zapůjčená z Muzea romské kultury v Brně
pod názvem Genocida Romů v době 2. světové války.
V sobotu 7. 5. 2022 nás čeká oslava 110. výročí narození plk. Josefa Koukala (6. května 1912 Jenišovice – 23. února 1980 Luže)
– čestného občana města Luže a letce RAF.
Ve spolupráci s obcí Jenišovice, kde se pan
Koukal narodil, připravujeme vzájemně navazující program. Tento den bychom chtěli
v dopoledních hodinách formálně uctít jeho

se autobusem přemístíme do Habrovče
u Vrbatova Kostelce, kde se pokloníme památce vrchního strážmistra Karla Kněze
a kde nám jeho hrdinský příběh přiblíží
jeho vnučka Alena Mergl Kučerová. Nakonec přejedeme do samotných Ležáků, kde
společně poobědváme a celé odpoledne věnujeme komentované prohlídce areálu pa-
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PRACOVNÍ
SCHŮZKA

V pátek 11. 2. 2022 se po covidové pauze
uskutečnila pracovní organizační schůzka starostky a zaměstnanců města Luže
s PhDr. Emilem Voráčkem, DrSc., který
profesionálně koordinuje přípravu důležité knihy Luže v dějinách III. Na schůzce
jsme si ujasnili termíny a potvrdili všechny
spoluautory a přizvané odborníky. Kniha bude popisovat dějiny našeho města
a okolí po roce 1900. Doufejme tedy, že
se v roce 2023 dočkáme velmi zajímavého
a uceleného díla, které bude svým již třetím dílem přehledně zachycovat novodobé
dějiny, důležité události i svědectví veřejného života našeho města a blízkého okolí
nejen pro nás, ale i naše potomky.

Již v tuto chvíli bych ráda poděkovala všem
zúčastněným, kteří se tomuto projektu intenzivně věnují a dávají mu část svého volného času. Největší díky patří zcela zaslouženě PhDr. Emilu Voráčkovi, DrSc. za jeho
odborné a zkušené vedení celého projektu.

Veronika Pešinová

UPOZORNĚNÍ
Na začátku měsíce dubna proběhne předání
stavby „Chodník Radim“ zhotoviteli – Juana Trade, s.r.o. Prosíme tedy všechny obyvatele Radimi a projíždějících o zvýšenou
opatrnost a pochopení během případných
omezení z důvodu zemních prací. Silnice –
průtah Radimí – uzavřena nebude.

INFO Z RADNICE
mátníku a hrobodomů. Rádi bychom Vás
tímto programem podrobně seznámili s místy
a příběhy ze sousedství, které byly tak významnými milníky v naší historii. Pokud
již teď víte, že se tohoto programu chcete zúčastnit, hlaste se, prosím na emailu:
starostka@luze.cz Autobus bude zdarma.

BŘEZEN 2022
a společně tak dáme najevo, že minulost nám není jedno a že se chceme poučit
z minulých chyb.
„Národ, který zapomene svou minulost, nemá
žádnou budoucnost.“ — Winston Churchill
Veronika Pešinová

Přesný program všech akcí bude včas upřesněn. Doufám, že těchto možností využijete

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané,
covidové síly naší společnosti pomalu dochází,
a tak to v tuto chvíli vypadá na rozvolňování
opatření a pomalý postupný návrat k běžnému
životu. Doufejme, že se situace zlepší zejména směrem ke chronicky nemocným lidem
a nebudeme pro ně my zdraví již žádným rizikem. I přesto, že stále bude v našich životech
nutná určitá dávka opatrnosti a ohleduplnosti,
věřím, že využijete spousty možností, které
Vám chceme nabídnout a vyrazíte na akce
a vytrhnete se konečně z dlouhé domácí izolační setrvačnosti. Bohatý kulturní i zábavný
program pro Vás nechystá jenom město, ale
také všechny místní spolky, proto sledujte náš
zpravodaj, web i facebook a zaplňujte si svůj
kalendář, ať se pobavíte a setkáte se sousedy
a přáteli – konečně mezi lidmi.
I v letošním roce čeká náš hrad Košumberk
opět spousta kultury a zábavy – začínáme
17. dubna Velikonočním jarmarkem. Zábava bude připravena úplně pro všechny. Dále
nás čekají koncerty (např. koncert Pražákova

kvarteta se sopranistkou Noemou Erbou –
8. dubna , 17. června skupina Plavci), šermíři
(5. a 6. července), divadla pro děti i dospělé,
letní kina pro děti i dospělé a Košumberské
léto bude tradičně zakončeno v sobotu 3. září
Městskými slavnostmi, na kterých vystoupí Loly Ruža, Bolaso, Kaťáčci, Olga Lounová, The Rockset – Roxette World Tribute
Band, The Krabice Revival Band, Gri – gri,
řezbáři s jejich hodinovou řezbářskou show
a na závěr samozřejmě překvapení. Mimo
hrad bude spousta zajímavých akcí také ve
sportovním areálu v Luži – pouťová zábava,
a hlavně velkolepý program TJ Luže na oslavu
90. let fotbalu v Luži. Tradičně nemůžeme zapomenout ani na program v kostele Zvěstování Panny Marie v Janovičkách, ve sportovním
areálu v Bělé, na zahradě Sochorka v Radimi
a určitě se přidají i nové originální akce na dalších místech, které budou stát za to. Čekají nás
také dvě oslavy výročí založení SDH – Doly
a Bělá. Tak neváhejte a vyrazte mezi lidi a hezky si to užijte.				
		
Veronika Pešinová

INFO Z RADNICE

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU
Již od 1. 1. 2020 se zaměstnanci městského
úřadu při výběru dodavatelů na služby, dodávky či stavební práce řídí nejen zákonem
o zadávaní veřejných zakázek, ale v případě
menších zakázek také Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Její poslední
verzi schválila Rada města Luže s platností od
1. 2. 2022. Veřejnou zakázkou malého rozsahu
se rozumí zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH
v případě zakázky na dodávky nebo služby
a jejíž hodnota je rovna nebo nižší než 6 mil. Kč
bez DPH v případě zakázky na stavební práce.
Směrnice ještě člení tyto zakázky podle předpokládané hodnoty do čtyř kategorií. Zakázky
do 50 tis. Kč bez DPH je možno zadat přímým
nákupem, objednávkou, popř. smlouvou, zejména na základě zkušeností s obdobnými zakázkami realizovanými v minulosti. Zakázky
v hodnotě od 50 tis. Kč do 100 tis. Kč bez DPH
jsou zadávány také přímým nákupem, přičemž
objednávku či smlouvu o dílo schvaluje Rada
města. Další kategorií jsou zakázky v hodnotě
od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč. V tomto případě
provádíme průzkum trhu a zajišťujeme nabídky tří dodavatelů, u kterých lze předpokládat,
že jsou zakázku schopni řádně realizovat. Písemné podklady k průzkumu trhu včetně doporučení k výběru zhotovitele na základě výsledku hodnocení nabídek předkládáme Radě
města ke schválení.  U zakázek nad 500 tis. Kč
bez DPH schvaluje Rada města výzvu a zadá-

vací dokumentaci. Tu poté posíláme nejméně
třem dodavatelům a uveřejňujeme na úřední
desce města. Přijaté nabídky následně hodnotí komise, jejímiž členy jsou povinně člen
finančního výboru, člen kontrolního výboru
a člen zastupitelstva města. Komise provede
vyhodnocení nabídek podle předem stanovených hodnotících kritérií a pořídí zprávu ze
zadávacího řízení s odůvodněním výběru nejvhodnější nabídky. Podklady z průběhu zadávacího řízení včetně zprávy hodnotící komise
jsou předloženy Radě města s doporučením
výběru dodavatele. V případě zakázek, které
jsou spolufinancovány z jiných zdrojů – např.
fondy EU, státní fondy, programy ministerstev apod., jsou zakázky zadávány přednostně
podle metodik těchto poskytovatelů dotace.
Zadavatel také může v případě havárie nebo
ohrožení života a zdraví osob rozhodnout
o výjimce ze směrnice a zadat zakázku přímo
jedinému dodavateli. To samé platí v případě
zakázek, které mohou být z technických či
uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů splněny pouze
určitým dodavatelem. Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu byla vytvořena podle vzoru Sdružení místních samospráv, jehož je město Luže členem.
Ing. Hana Broklová

MALÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Na obrázku vidíte barokní sloup ………, který se nachází v těsné blízkosti přírodní rezervace…….. Váže se k němu i pověst, znáte ji? Správnou odpověď nám napište na tic@luze.cz nebo
nás navštivte osobně, první tři výherce odměníme.
TIC

BŘEZEN 2022
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SPORTOVNÍ AREÁL
Výstavba dešťovky ve sportovním
areálu v Luži

BESEDA
S DŮCHODCI
V pátek 22. dubna 2022 Vás zveme na
Besedu s důchodci. K tanci a poslechu
zahraje „Pardubická 6“ a program zpestří
vystoupení Zuzany Bubílkové. Občerstvení zajištěno.
Toto posezení je určeno pro seniory s pobytem v Luži a přilehlých obcích.
Závaznou účast prosím nahlaste předem na
TIC, osobně, mailem: tic@luze.cz nebo na
tel: 736 481 206. V případě nemoci je nutné
se včas odhlásit. Děkujeme.

NABÍDKA BRIGÁDY
HRAD KOŠUMBERK
Hrad Košumberk hledá brigádníky na hlavní sezónu červen, červenec, srpen, září 2022.
Požadavky – věk min. 18 let, ochota pracovat o víkendech a večer - pomoc při kulturních akcích města, komunikační schopnosti
– průvodcovská činnost, zajištění běžného
provozu na hradě. Upřednostňujeme minimální délku brigády na 1 měsíc.
Více informací na tic@luze.cz nebo na
tel: 736 481 206.
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OD 1. 1. 2022 SE POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD ZVYŠUJE
Místní poplatky ve městě Luže pro rok 2022

Na základě Obecně závazné vyhlášky města Luže informujeme občany o výši a splatnosti místních poplatků za obecní systém
odpadového hospodářství a poplatku za psů pro rok 2022.
Poplatek za odpady
		
1) Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území města.  
2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost spo-

Poplatek ze psů
1.Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Luže
(dále jen „poplatník“).
2. Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.
3. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok
se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců.
Z hlediska evidence je nutné přihlásit nebo odhlásit psa. Pro tuto evidenci je zapotřebí vyplnit tiskopis, a to buď na pokladně městského
úřadu, nebo elektronicky na email  pokladna@luze.cz, tiskopis naleznete na webových stánkách www.luze.cz. 	
Sazba poplatku:
- za prvního psa drženého v rodinném domě:
- za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě:
- za prvního psa drženého v ostatních domech:
- za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech:

lečně a nerozdílně.
Sazba poplatku za poplatníka: 700 Kč
Splatnost poplatku: do 30. dubna 2022
Poplatek můžete hradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu
Luže nebo bezhotovostně převodem: Známku na popelnici a potvrzení
o úhradě je možno vyzvednout na pokladně MÚ Luže, nebo na vyžádání zašleme poštou (kontakt p. Burešová tel: 469 633 984, 777 320 611,
email: pokladna@luze.cz)

100 Kč
150 Kč
200 Kč
330 Kč

Splatnost poplatku: do 30. dubna 2022
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na
pokladně Městského úřadu Luže, nebo
bezhotovostně převodem:
Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1341
+ číslo popisné (například u č.p. 22
je VS 134122)
Do zprávy pro příjemce uveďte:
poplatek ze psa + Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem k odlišným VS odděleně.

Číslo účtu: 1141632399/0800
Variabilní symbol: 1340 + číslo popisné (například u č.p. 22 je VS
134022)
Do zprávy pro příjemce vypsat jména, příjmení poplatníků, za které byla částka poslána.

Informace a dotazy k poplatkům Vám sdělí: Hana Burešová
Tel: 469 633 987, email: pokladna@luze.cz

INFO Z RADNICE

ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Josefem Barcalem, Bělá – 80 let
Ladislavem Jelínkem, Košumberk – 75 let
Dagmar Liznovou, Bělá – 74 let

BŘEZEN 2022
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HLEDÁME
BRIGÁDNÍKA
V rámci plánovaných výstav v lužské synagoze k uctění památky 80. výročí holocaustu, hledáme brigádníka/brigádnici
na pátky – neděle (cca 10:00 – 17:00) na
měsíce červen – září.
Více info na: tic@luze.cz, tel: 739 481 206

PODĚKOVÁNÍ
Vždy bylo mou tužbou, žít v domě s pečovatelskou službou.
Když to pak přišlo, v Luži mi to vyšlo.
Změnil se mi svět, jsem tu přes dvacet let.
Aby se mi dobře žilo, nakonec se mi podařilo.
Říkám to nesměle, pečovatelky jsou tu andělé.
Jsou to milované bytosti, dobračky od kosti.
Vždycky září s úsměvem ve tváři.
Neměl jsem ani zdání, plní všechna naše přání.
Plní naše tužby i mimo služby.
Aby to tak dále bylo a nám se tu dobře žilo.
							
		
Autor: Richard Husch

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Prosíme občany, aby VŠECHNY nádoby na
odpad (popelnice), které používají, viditelně a trvale označili příslušným číslem popisným! Jedině tak bude moci být dokončena pasportizace veškerých nádob a zajištěna
jejich pravidelná a bezproblémová obsluha.
Nálepka, kterou obdržíte po zaplacení
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, nemá v současné
době na obsluhu nádob ze strany svozové
společnosti vliv. Prosíme však všechny
občany, zejména ty, kteří hradí poplatek
prostřednictvím bankovního převodu, aby
si přesto nálepku po zaplacení vyzvedli na
pokladně MěÚ Luže. Předejdeme tak dalším nesrovnalostem v budoucnu.
Děkujeme za spolupráci

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
LUŽE INFORMUJE
Pečovatelská služba Luže řeší potřeby a přání občanů, kteří se ocitli v různých životních etapách.
V loňském roce zajistila péči pro bezmála padesát občanů Luže a místních částí. Jednalo se
zejména o zajištění nákupů a léků, úklid domácností a doprovody klientů na úřady a instituce.
Pečovatelská služba každodenně řeší lidské osudy svých klientů a je nápomocná těm, jejichž
přáním je zůstat co možná nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelky poskytnou i několikrát denně péči mobilním, ale i imobilním klientům, a ti, díky poskytnuté pomoci, dostávají
podporu, ztracenou naději a možná i nový smysl života.
Práce pečovatelek je velmi náročná a odpovědná. Samozřejmostí je profesionalita, pracovní nasazení a životní optimismus, který se pečovatelky snaží předat svým klientům tak, aby se necítili
osamoceni.
Klientů, kteří potřebují pomoc stále přibývá, proto, aby bylo vyhověno všem zájemcům přibrala
Pečovatelská služba do svého týmu další pečovatelku, paní Věru Stehnovou. Tímto jí srdečně
vítáme do našeho kolektivu a věříme, že se jí zde bude líbit.
V případě zájmu o zprostředkování služeb, kontaktujte sociální pracovnici, paní Moniku
Pidimovou, na tel. čísle 730 871 336.

SPOLUPRÁCE
Prosíme občany města Luže o zapůjčení
předmětů a fotografií, které se týkají Velikonoc na plánovanou velikonoční výstavu
na hradě.
Fotografie zasílejte na tic@luze.cz nebo
vše můžete přinést na Turistické informační centrum v Luži. Děkujeme.
TIC

INZERCE
Sháním pronájem garáže  v okolí Luže, Skutče,
tel: 731 909 112

Koupím gramofonové LP 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: Fiat1955Zseznam.cz
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VZPOMÍNKA
Dne 29. 3. 2021 zemřel v 67 letech pan Miloš
Čulík. Po roce na něho vzpomínáme.

INFO Z RADNICE
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KOTLÍKOVÁ DOTACE
Zájemci o kotlíkovou dotaci s nižšími příjmy pište na: lemberkova@masskch.eu
Více informací na www.masskch.cz/kotlikove-dotace/

Občané z ulice Za Pilou

ROZHLAS
Všechna hlášení lužského rozhlasu si můžete
pustit v klidu doma zde:
https://nahravky.mopos.cz/records/luze

ZASTUPITELSTVO
Veřejné zasedání zastupitelstva města Luže se
koná v pondělí 14. 3. 2022 od 18:00 v sokolovně v Luži.

MĚSTO LUŽE

náměstí Plk. Josefa Koukala 1
538 54 Luže

OPRAVA KŘÍŽE
Tento kříž u kostela sv. Bartoloměje projde v letošním roce kompletní rekonstrukcí.
O opravu se postarají místní řemeslníci a umělci
– Aleš Košvanec, Michal Jožák a Jiří Hyksa.

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice

„REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU“
Druh práce:

výkon činnosti obecného stavebního úřadu, činnosti silničního správního úřadu na
úseku místních komunikací, činnosti orgánu ochrany přírody ve věci kácení dřevin
rostoucích mimo les

Výše úvazku: plný pracovní úvazek (40 hodin týdně) nebo zkrácený úvazek dle dohody

Platová třída: 10 (platový tarif bude vybranému uchazeči stanoven dle započitatelné délky
dosavadní praxe a nejvyššího dosaženého vzdělání)
Doba trvání pracovního poměru:

na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2022 nebo dle dohody

Podrobnosti k výzvě jsou uvedeny na úřední desce města Luže.
Přihlášku je možné podat v termínu do 10. 3. 2022 do 15:00 hod.

Informace k tomuto výběrovému řízení podá tajemnice Městského úřadu Ing. Hana Broklová na
tel. č.: 730 891 140 nebo na e-mailu: hana.broklova@luze.cz.  

INFO Z RADNICE
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PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACE PRO ROK 2022 A 2023
Koncem roku 2021 a začátkem roku 2022
probíhala příprava a odevzdání žádostí o dotace dle usnesení Zastupitelstva města. Do
17. 12. 2021 jsme odevzdávali následující žádosti do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova:
- Obnova místní komunikace Andělská cesta
v Luži
Předmětem projektu je obnova místní komunikace Andělská cesta vedoucí podél Hamzovy
léčebny od kaple sv. Jana Nepomuckého po
křižovatku s ulicí Družstevní. Obnova spočívá
ve výměně asfaltových vrstev v délce 385 m,
doplnění silničních obrubníků tam, kde chybí,
opatření sjezdů do Hamzovy léčebny dvojlinkou z žulových kostek. Zhruba v polovině
délky komunikace bude opraven přiléhající
odvodňovací žlab, odvodnění bude provedeno prostřednictvím uličních vpustí. V případě
obdržení dotace proběhne realizace podle
smlouvy o dílo se zhotovitelem M-SILNICE
a.s., který byl vybrán na základě výběrového
řízení v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce v listopadu 2021. Dotace může být
poskytnuta do výše 80 % - tj. cca 3,5 mil. Kč.
- Stavební úpravy kulturního domu v Radimi
Stavební úpravy řeší zvětšení kuchyně propojením se stávajícím skladem, rekonstrukci
sociálních zařízení, sálu, volební místnosti,
klubovny a chodeb. Probourá se příčka mezi
kuchyní a současným skladem, díky čemuž
se rozšíří kuchyň o prostor skladu. Zároveň se rozšíří výdejní okénko mezi kuchyní
a sálem. Bude provedena výměna obkladů
a dlažeb v kuchyni a sociálním zázemí. V sále
bude provedena nová štuková omítka, SDK
kazety na stropě budou nahrazeny SDK podhledem s tepelnou izolací, nové osvětlení. Ve
volební místnosti bude provedena nová štuková omítka a výměna linolea. V klubovně bude
provedena výměna linolea. Realizace stavebních úprav vnitřních prostor kulturního domu
proběhne podle smlouvy o dílo se zhotovitelem
ELESTAV s.r.o., který byl vybrán na základě
výběrového řízení v rámci zakázky malého
rozsahu na stavební práce v listopadu 2021.
Součástí projektu je i rekonstrukce havarijního
stavu střechy spočívající ve výměně střešních
latí, položení nové krytiny a klempířských pracích. Zhotovitel stavebních prací spočívajících
v rekonstrukci střechy bude vybrán na základě
výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce v první polovině roku
2022. Dotace ve výši 80 % z uznatelných výdajů by v případě schválení vycházela na 2,1
mil. Kč.
- Nízký lanový park v Luži
Nízký lanový park bude umístěn na pozemku
p. p. č. 1219/1 v k. ú. Luže, jehož vlastníkem
je město Luže. Jedná se o příměstský les v blíz-

kosti historické zástavby města Luže v části
města zvané Košumberk. Nízký lanový park
bude obsahovat 16 překážek na 14 stromech, 13
přestupových plošin, 1 lanovku a 1 informační
tabuli. Celý lanový park bude umístěn ve výšce do 1 m nad zemí na stromech bez potřeby
hloubení a betonování. Pro jištění nebude použit žádný jistící systém, ale bude poskytnuto
dojišťování lezce druhou osobou. Dodávka
a montáž nízkého lanového parku proběhne
podle smlouvy o dílo se zhotovitelem Outdoor
Naplno, s.r.o., který byl vybrán na základě poptávkového řízení v srpnu až září 2021. Dotace
by mohla být poskytnuta ve výši 430 tis. Kč,
lanový park však bude realizován i bez dotace.
Ve stejném termínu jsme také podali žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj do Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech na akci:
- Naučná stezka Krajem Slavatů
V rámci projektu by město chtělo vybudovat tři vybrané okruhy naučné stezky - místní cyklookruh „S Divišem za výhledy“
vedoucí přes Radim, Lozice, Voletický rybník a k Židovskému hřbitovu, vycházkový
okruh „Za zazděnou Markétou“ do Zdislavi
a Janoviček a běžecký okruh „Dobývání hradiště“ vedoucí přes Doly, Brdo, Hlubočice a Rvasice. Dotaci ve výši 500 tis. Kč je možno získat
na vybudování odpočinkových míst a instalaci
mobiliáře (posezení, infopanely, interaktivní
prvky,..).
V lednu 2022 jsme na naučnou stezku Krajem
Slavatů odevzdali také žádost o dotaci ve výši
120 tis. Kč na Pardubický kraj, jedná se o projekt:
- Naučná stezka Krajem Slavatů – značení
místních okruhů
V tomto případě na značení výše uvedených tří
okruhů pomocí bodového značení s použitím
smaltovaných směrovek, které by doplnilo stávající značení Klubu českých turistů. Součástí
akce by byla také obnova tří úvozových cest
v celkové délce cca 800 m spočívající v jejich
vyčištění od náletových dřevin, padlých kmenů
stromů a ořezu větví zasahujících do cesty.
Do programu Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022 jsme do 31. 1. 2022
připravili celkem tři žádosti o dotaci. Do Podprogramu 3A na stavební obnovu kulturních
památek žádáme o podporu na akci:
- Oprava a statické zajištění severozápadní
zdi nádvoří purkrabství hradu Košumberk
Dozdění a omítnutí severozápadní zdi, opěrného pilíře a dozdění jižní hradební zdi vychází na
necelých 700 tis. Kč, výběrové řízení na zhotovitele stavby se připravuje.
V podprogramu 3C na zachování a obnovu

drobných objektů památkového charakteru jsou
podané dvě žádosti. První z nich na projekt:
- Restaurování dřevěného kříže s Kristem
před kostelem sv. Bartoloměje
Tento kříž byl v únoru demontován s ohledem
na jeho odklon od svislé osy zřejmě z důvodu
degradace dřeva ve spodní partii kříže. Dřevěný
kříž bude zhotoven nový jako kopie původního,
litinový Kristus bude opraven a nově pozlacen, kovový plůtek bude restaurován a doplněn
o chybějící prvky – velké a malé rozety, špičky
a branku. Postup je dán restaurátorským záměrem a je předmětem schválení ze strany odboru
památkové péče ORP Chrudim a Národního památkového ústavu v Pardubicích. Tento záměr
bude realizován i v případě neobdržení dotace.
Druhá žádost je podaná na akci:
- Obnova kříže na hřbitově v Luži – 1. etapa
Kříž umístěný uprostřed lužského hřbitova byl demontován již v prosinci za pomoci jeřábu, jelikož jeho vychýlení od středové osy směrem dozadu bylo zřejmé.
Tato akce je časově a finančně náročnější,
a proto byla rozdělena na více etap, navíc se
předpokládá podrobný restaurátorský průzkum.
V případě neobdržení dotace se obnova nebude
v letošním roce realizovat.
V prosinci 2021 byla podána ještě jedna žádost
o dotaci na Pardubický kraj, a to na záměr:
- Vybavení jednotek sboru dobrovolných
hasičů obce věcnými prostředky požární
ochrany
Do žádosti jsme uvedli 20 ks zásahové obuvi s membránou, tj. po 4 ks pro každou z pěti
jednotek, které město zřizuje – JPO II Luže,
JPO V Bělá, JPO V Doly, JPO V Radim, JPO
V Srbce. Jeden pár zásahové obuvi stojí cca
6,5 tis. Kč. Dále jsme do žádosti o dotaci připojili požadavek na 2 zásahové přilby, 2 zásahové
obleky a 2 zásahové kabáty pro JPO II Luže.
Celkem jsme žádali o dotaci ve výši necelých
136 tis. Kč.
Do programu Ministerstva životního prostředí
jsme v lednu 2022 odevzdali žádost o podporu
na uskutečněnou akci:
- Výsadba stromů v místní části Radim
Způsobilé jsou výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo souvisejícího s výsadbou,
ochranou, ošetřením a péčí o stromy – sazenice,
substrát, kotvení, ochrana kmene, hnojivo, zálivky pomocí zavlažovacích vaků. Pokud jsou
jednotlivé výdaje nižší než stanovené limity,
může pak dotace vyjít ve výši 100 % vynaložených výdajů.
Od září 2021 zpracovával MgA. Petr Rejman
restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr na projekt:
- Obnova hřbitovní zdi v Janovičkách
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Celková obnova starobylé kamenné zdi
bude nákladná, a proto byla součástí záměru
také etapizace potřebných prací. S ohledem
na možnosti získání dotace z programu Ministerstva zemědělství Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, byla
navržena první etapa s rozpočtem uznatelných
výdajů cca 450 tis. Kč a souvisejících neuznatelných výdajů ve výši 480 tis. Kč. Po jednáních s odborem památkové péče byla k obnově
v první etapě navržena část zdi v místě brány
na severovýchodní straně a k ní přiléhající zdi
po pravé straně. Záměrem obnovy kamenné
zdi je její statické zajištění, rozebrání a opětovné vyzdění a odstranění nevhodných úprav
z konce 20. století. Žádost o dotaci ve výši 300
tis. Kč byla zaregistrována 1. 2. 2022.
Ve lhůtě pro podání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury 11. 2. 2022 byla podána žádost
na akci:
- Chodník v ulici Husova
Zde je navrženo pokračování stávajícího chodníku z kamenné dlažby v ulici Husova ve směru od ulice Komenského až k vjezdu do autoservisu. Nový chodník by nahradil stávající
plochu pro chodce při okraji vozovky, která je
v současné době úzká 0,5 m a pro chodce je
velmi nebezpečná. Šířka nového chodníku je
navržena 1,5 m a místo pro rozšíření by vzniklo posunutím ohradní zdi autoservisu.
V současné době dokončujeme k odevzdání
projekt:
- Místo pro setkávání Janovičky
Žádost bude podána do Programu rozvoje
venkova prostřednictvím výzvy Místní
akční skupiny Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s. Cílem je vybudování jednoho odpočinkového místa na parkovišti
u odbočky z hlavní silnice a druhého menšího
na prostranství u kostela. Odpočinkové místo u parkoviště se skládá z dlážděné plochy
z odsekové dlažby ve tvaru hexagonu, trvale
umístěného sezení o 6 místech, stolu a informační tabule. Plocha u hřbitova, ve které bude
umístěno menší sezení, nebude vydlážděna,
ale pouze zatravněna. Sedací prvky budou
pouze 3 a budou umístěny tak, aby jejich použití umožňovalo výhled do kraje. Sezení a stůl
jsou také navrženy ve tvaru hexagonu a navazují tak na stávající mobiliář kostela Zvěstování Panny Marie v Janovičkách. Děkujeme
zde za spolupráci na vzniku projektu Spolku
Janovičky.
Od srpna minulého roku máme podané žádosti
do výzev Národní sportovní agentury, u kterých stále čekáme na vyhodnocení:
- Rekonstrukce sportovního areálu v Luži
Předmětem podané žádosti o dotaci ve výši
800 tis. Kč z programu Kabina 2021 je technické zhodnocení budovy tvořící zázemí spor-
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tovního areálu, ve které se nacházejí šatny,
místnost pro rozhodčího, umývárny, sociální
zařízení a sklad, spočívající ve výměně oken
a dveří.
- Rekonstrukce sportovního areálu v Luži –
víceúčelové hřiště a závlahový systém fotbalového hřiště
Tento projekt byl podán do výzvy Národní
sportovní agentury s názvem Regiony 2021
a spočívá ve vybudování zavlažovacího
systému pro zálivku fotbalového trávníku
a v rekonstrukci víceúčelového hřiště
s umělým povrchem ve sportovním areálu
v ulici U Stadionu.
V březnu bychom se měli dozvědět, zda se
podařilo či nepodařilo na druhý pokus zařadit
hrad Košumberk do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury
s projektem:
- Hrad Košumberk – statické zajištění
a konzervace vnitřní části hradní zříceniny
Vzhledem k tomu, že se v minulém roce poda-

řilo uskutečnit rozsáhlou opravu jižní hradební
zdi, byl předmět prací pro rok 2022 zaměřen
na dokončení statického zajištění purkrabství
a opravu vodárenské věže.
V souvislosti s hradem Košumberk máme
připravenou také dokumentaci na výrobu
10 ks historických oken v sále purkrabství
v hodnotě cca 300 tis. Kč. Bohužel však nebyl
v letošním roce vyhlášen program Ministerstva
kultury, do kterého jsme chtěli žádat o dotaci.
Také jsme se teď v únoru dozvěděli, že Ministerstvem kultury nebyl podpořen náš projekt
Restaurování sochy anděla s knihou, sochy
anděla klečícího na obláčku a sochy Piety
ze souboru movitých kulturních památek hradu Košumberk. Celkové náklady na restaurování vychází na cca 300 tis. Kč, přičemž dotace by vycházela na 220 tis. Kč. O tuto dotaci
budeme opětovně žádat v letošním roce.
Ing. Hana Broklová

Z KNIHOVNY
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Výpis usnesení
z 68. schůze Rady města Luže konané
dne 24. 01. 2022 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký, M. Sýs, M. Zlesák
Rada města schvaluje:
01/68 Přerušení provozu Mateřské školy Luže, okres
Chrudim, v době hlavních prázdnin od 1.8.2022 do
31.8.2022, dle přílohy.
02/68 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem VYKRUT zahradní služby a.s., se sídlem Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 03921921 na
zakázku Revitalizace veřejné zeleně ve městě Luže,
dle přílohy.
03/68 Smlouvu o poskytování služby-zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS
zpráv, dle přílohy.
04/68 Objednávku na program: „Šermíři na hradě“, který se bude konat na hradě Košumberku 5. – 6. 7. 2022,
u firmy FB Agency Production s.r.o., dle přílohy.
05/68 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle přílohy.
06/68 Podání žádosti o dotaci na projekt Naučná
stezka Krajem Slavatů – značení místních okruhů do
programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji na rok 2022.
07/68 Podání žádosti o dotaci na projekt Oprava
a statické zajištění severozápadní zdi nádvoří purkrabství hradu Košumberk do Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok
2022.
08/68 Podání žádosti o dotaci na projekt Obnova kříže na hřbitově v Luži do Podprogramu 3 - Podpora
památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022.

VÝPISY USNESENÍ
09/68 Podání žádosti o dotaci na projekt Restaurování dřevěného kříže s Kristem před kostelem sv.
Bartoloměje do Podprogramu 3 - Podpora památkové
péče v Pardubickém kraji na rok 2022.
10/68 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem: „Rekonstrukce místních komunikací v místní části Srbce“, se zhotovitelem
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto 566 01,
IČO:25953818, dle přílohy.
11/68 Objednávku dle cenové nabídky na koordinátora BOZP na stavební akci: „Výstavba chodníku
v obci Radim“ od pana Ing. Libora Smejkala, dle
přílohy.
12/68 Objednávku dle cenové nabídky na technický
dozor investora na stavební akci: „Výstavba chodníku v obci Radim“ od pana Ing. Petra Harvánka, dle
přílohy.
13/68 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na
parcele p. č. st. 45, v k. ú. Doly, s ČEZ Distribuce,
a. s., dle přílohy.
14/68 Uzavření Smlouvy o výhradním poskytování realitních služeb v rámci prodeje stavební parcely č. st. 30 o výměře 1293 m², zastavěná plocha
a nádvoří, jejíž součástí je objekt č. p. 25, rodinný dům
a pozemkové parcely č. 227/2 o výměře 1611 m², zahrada, vše v k. ú. Zdislav, s Realitní kanceláří RE/
MAX Vox, se sídlem Pardubice, U Borku 416, IČ:
25920995, dle přílohy.
15/68 Záměr výpůjčky části pozemkové parcely p. č.
267/3, o výměře cca 15 m², v k. ú. Luže, jejíž součástí
je sběrný dvůr, společnosti Green Logistics CZ s. r.
o., za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik.
16/68 Objednávku na nákup nového AED (automa-
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tický externí defibrilátor) značky CORPULS pro jednotku hasičů města Luže, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 69. schůze Rady města Luže konané
dne 07. 02. 2022 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže

Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, P. Vodvárka,
J. Kopecký, M. Sýs, M. Hrnčál
Rada města schvaluje:
01/69 Směrnici k evidenci majetku, dle přílohy.
02/69 Směrnici sociálního fondu města Luže platnou
od 1. 1. 2022, dle přílohy.
03/69 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů s poskytovatelem SMS-služby s.r.o., dle přílohy.
04/69 Zápis do kroniky obce Bělá za rok 2018, dle
přílohy.
05/69 Zápis do kroniky obce Bělá za rok 2019, dle
přílohy.
06/69 Zápis do kroniky obce Bělá za rok 2020, dle
přílohy.
07/69 Zápis do kroniky obce Bělá za rok 2021, dle
přílohy.
08/69 Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č.
977/1 o výměře cca 5 m², ostatní plocha – ostatní komunikace, v k. ú. Luže, za 75 Kč/m².
09/69 Záměr prodeje části pozemkové parcely p. č.
807 o výměře cca 155 m² trvalý travní porost v k. ú.
Radim, za 30 Kč/m².              
10/69 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
na parcele p. č. 1604, v k. ú. Doly, s ČEZ Distribuce,
a. s., dle přílohy.

KDYŽ DOBŘE SLYŠET NENÍ SAMOZŘEJMOST
Doba pandemie změnila životy nám všem.
Osobám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení, která zažíváme všichni, přináší překážky, které si
slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro
osoby se sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní
situace, např. komunikace v obchodech,
s úřady i v nemocnicích. Respirátory jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou.
Tlumí hlasový projev, možnost sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít ke komunikačnímu šumu a následnému
nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa, že nebudou slyšet jako dříve a budou
muset sluchovou ztrátu nějakým způsobem
kompenzovat. Pokud máte potíže se sluchem,
neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních
služeb Tichého světa nabízíme podporu oso-

bám se sluchovým postižením při vyřizování žádostí o příspěvky, např. kompenzační
pomůcky a také poradenství, jak postupovat
při řešení ztráty sluchu. Kromě toho poskytujeme pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či
podporu při řešení životních událostí. Nejen
seniorům, kteří mají problémy se sluchem,
pomáháme např. při pořizování sluchadel,
světelné signalizace, zesilovače TV a jiných
pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou za klienty
přijet kamkoliv po Pardubickém kraji, či se s
nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma.

V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás
neváhejte kontaktovat.
Adresa pobočky:
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
Kontaktní osoba:
Tereza Pospíšilová, telefon: 702 167 010
e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz
Naši pobočku můžete navštívit i osobně bez
objednání každé úterý a čtvrtek v čase
9:00 – 16:00 hod.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Pomalu se začínají odbourávat rozmanitá Covidová opatření a dění ve škole se tak zvolna
navrací do běžných kolejí. V průběhu února
jsme skončili s plošným testováním antigenními testy a také nařízených karantén ve
třídách je čím dál méně. Věříme, že se tento
stav bude jenom zlepšovat.
I přes veškerá omezení se však v naší škole
podařilo uskutečnit velké množství zajímavých aktivit. V rámci učitelského sboru pokračujeme v realizaci tandemové výuky a ve
společném sdílení našich zkušeností. Někteří
vyučující i vychovatelky školní družiny absolvovali v rámci programu EU, tzv. Šablon
II. sdílení dobré praxe v okolních školách,
kdy jsme navštívili ZŠ Smetanova ve Skutči,
ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě, ZŠ v Chrasti či ZŠ v Řepníkách. Učitelé a asistentky ve

velké míře doučují žáky v rámci Národního
plánu obnovy. Žákům jsme také nově nabídli
možnost keramického kroužku ve spolupráci
se Střediskem volného času Mikádo ve Vysokém Mýtě.
Od II. pololetí také realizujeme 1x 14 dní
třídnické hodiny ve 4. - 9. ročníku. Podnět
k jejich zařazení do výuky vzešel právě z řad
učitelů. Důvodem je, že pociťujeme, že nám
vedle výuky předmětů chybí prostor pro pravidelnou práci s třídním kolektivem. Za důležité považujeme zlepšení vztahů ve školní
třídě, chceme řešit aktuální situace ve třídě,
podpořit samostatnost a sebevědomí žáků, aby
se naučili nést odpovědnost za své chování
a rozhodování, určitě zařadíme aktivity vedoucí k prevenci rizikového chování atd.
Třídnické hodiny jsme do výuky začlenili
prozatím v intervalu jednou za 14 dní. V metodice vedení těchto hodin se vzděláváme
a spolupracujeme se školním mobilním týmem. Věříme, že tato setkání mají smysl
a splní svůj účel.
Třeťáci a čtvrťáci úspěšně absolvovali plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě. Jsme rádi,
že se téměř všem třídám povedlo absolvovat
všech 10 lekcí. Žáci si plavání užívali, moc

se na něj těšili a s bazénem se neradi loučili.
Všichni se v plavání zdokonalili a ze všech
neplavců jsou dnes plavci a vody se již nebojí! Všem absolventům gratulujeme, za svoje
výkony převzali vysvědčení, tentokrát ale
„mokrá“ (-:
V měsíci únoru jsme pro prvostupňové žáky
uspořádali recitační soutěž. Nejprve proběhla třídní kola, z nichž vzešli 1 až 2 vítězové.
Ti postoupili do užšího školního kola, které
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proběhlo ve Volnočasovém centru. Porota
nejlepší z nich odměnila knižní cenou a diplomem. A úplně ti nejlepší nás budou reprezentovat v okresním kole. Držme jim palce!
Žáci přípravné třídy se aktivně připravují na
vstup do první třídy. Pravidelně je jednou
týdně navštěvuje speciální pedagožka. Po
individuální diagnostice doporučila konkrétní výukové metody a programy, zvláště pro
zlepšení zrakového a sluchového vnímání,
rozvoj motoriky, flexibilitu myšlení, podporu
srovnávací analýzy a rozvinutí dovednosti vi-

zuálního přenosu. Vzhledem k tomu, že v této
třídě mají odklad školní docházky mimo jiné
z důvodu vývojové poruchy řeči, začala docházet do třídy klinická logopedka. V rámci
spolupráce s obcí byla zakoupena nová kuchyňka a malý obchůdek, kde se mohou učit
praktickým dovednostem v těchto oblastech.
Rodiče si mohou práci žáků prohlédnout na
nové nástěnce na chodbě před třídou.
Mezi další aktivity, které proběhly v minulých týdnech, ještě patří například návštěva
Planetária v Hradci Králové žáky 5. tříd, ly-

žařský výcvik 7. třídy společně se sedmáky
ze ZŠ Hrochův Týnec nebo Chemické technohrátky pro žáky 8. tříd. Ve druhé polovině
března se na lyžařský výcvik chystají žáci
8. tříd, jejichž lyžák byl v loňském roce zrušen díky Covidu.
Děkujeme všem rodičům za trpělivost v náročném období Covidových omezení a všem
dětem přejeme krásné jarní prázdniny plné
odpočinku a relaxace.
Mgr. Lenka Psotová

OSMISMĚRKA
SKUPINA PLAVCI & JAN VANČURA

PÁTEK 17.6.2022 V 19,00 HOD.
HRAD KOŠUMBERK

VSTUPNÉ 250,Předprodej na TIC v Luži

•
•
•
•
•

ARCHA
AUTOŠKOLA
ČINŽÁK
DEKORACE
HITPARÁDA

•
•
•
•
•

KOLONA
NÁVOD
NOŽIČKA
SLUNEČNICE
UNIVERZITA

Občerstvení zajištěno

Citát: Jan Werich...(tajenka)

pořadatel město Luže

KAM ZA KULTUROU
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Neděle 17. 4. 2022
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od 10:00 do 17:00 hodin

Hrad Košumberk

Velikonoční
jarmark
Stánky s řemeslníky, středověký kolotoč,
střelnice, oslíci, dětské dílničky...

Další program:

Vlastní vajíčka na zdobení vítána.

13:00 Rudy Harden - žonglování
13:30 Gnomus - středověká kapela
14:00 Rudy Harden - kouzlení

14:30 Divadlo na Kolečku
- Pohádka o třech kůzlátkách
15:30 Gnomus - středověká kapela
16:00 Rudy Harden - balancování
s gotickými sklenicemi na dýce
16:30 Gnomus - středověká kapela

občerstvení zajistěno

pořadatel město Luže

VEČER PRO DVA VE TŘECH
NA CHLUMKU
Večer plný nádherné hudby Antonína Dvořáka, Johannesa
Brahmse, Sergeje Rachmaninova nebo George Gershwina
v nesmírně zajímavém propojení s autorskou poezií. Večer
vztahových mikropříběhů a lásky v mnoha podobách.  Emoce slov jdou ruku v ruce s energií vycházející z nadčasových
melodií. Nebude chybět humor ani nadsázka. To je stručná anotace programu koncertu, který se uskuteční v rámci programu 17. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč.
Jeden z nejvýznamnějších a neznámějších současných českých houslistů Jaroslav Svěcený byl hostem festivalu v roce
2009. Tehdy šlo o jeho sólový koncert. Tentokrát se představí
ve společnosti dvou krásných žen. Lucie Tóth ho doprovodí
na klavír a herečka Zdeňka Žádníková přispěje hrou na příčnou flétnou a přednesem autorských básní.
Velice příjemný, nejen hudební večer si můžete dopřát ve
čtvrtek 05.05.2022 od 18:00 v nádherném prostředí kostela Panny Marie Na Chlumku v Luži. Vstupenky koupíte na
vstupenky.skutec.cz, podrobné informace k programu na
hudebni.skutec.cz.
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Pražákovo kvarteto

BŘEZEN 2022

TOMÁŠKOVA

NOVÁKOVA

a NOEMA ERBA - soprán

2022

22l3–17l5l2021
20l3–15l5
20.3.
FILHARMONIE
HRADEC KRÁLOVÉ
23.3.
VÝLET DO ŠPANĚL
27.3.
4TET

Pátek

30.3.
DECHOVÝ KVINTET
PKF & JAN ČENSKÝ

8. dubna 2022
od 18 hodin

3.4.
LOUSKÁČEK

Poutní chrám Panny Marie Pomocné
na Chlumku Luže
Pražákovo kvarteto
- Joseph Haydn – 7 posledních slov
Vykupitelových na kříži, NOEMA ERBA SOPRÁN
vstupné 100,-

10.4.
HARFA
KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ
24.4.
STARCI NA CHMELU

27.4.
LENORA V. J. TOMÁŠKA
1.5.
PS RUBEŠ & PS SLAVOJ
3.5.
DASHA SYMPHONY
5.5.
JAROSLAV SVĚCENÝ
8.5.
PRODANÁ NEVĚSTA

12.5.
IRENA BUDWEISEROVÁ
15.5.
EVA URBANOVÁ
& MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ
TRIO

hudebni.skutec.cz

Změna programu vyhrazena

POŘADATEL

HLAVNÍ SPONZOR

PARTNEŘI

G

pořadatel město Luže
PARDUBICKÝ KRAJ
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MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ INFORMUJE
Vážení občané,
úvodem mi dovolte, abych Vás seznámil se
statistickými údaji činnosti Městské policie
Skuteč za rok 2021.
VÝKON SLUŽBY STRÁŽNÍKŮ
V roce 2021 Městská policie Skuteč vykonávala činnost v počtu 3 strážníků. V průběhu
roku bylo učiněno několik pokusů o doplnění
personálního stavu o jednoho strážníka tím,
že bylo vypsáno několik výběrových řízení
na tuto pozici. Do současné doby se však nepodařilo nalézt vhodného uchazeče a pokud
ano, tento sám v průběhu z výběrového řízení
odstoupil. V hledání nového kolegy budeme
pokračovat i nadále.
Směny strážníků jsou stanoveny měsíčním
rozpisem služeb, přičemž jsou strážníci stavěni do dvoučlenných (mimořádně i do jednočlenných) hlídek. Při plánování směn jsou
zohledňovány požadavky starostů měst (např.
nezbytnost hlídky při konání kulturních
a sportovních akcí), bezpečnostní situace na
katastrech pověřených obcí, potřeby při nárůstu konkrétního protiprávního jednání na
katastrech pověřených obcí. Změny v plánu
jsou vyhrazeny, a to např. v případě mimořádných událostí, odchytu zvířat apod.. V počtu
3 strážníků není možné zajistit nepřetržitý
provoz 24/7. Rozpisy služeb byly dále ovlivněny pandemií COVID 19- operativně docházelo ke změnám v rozpisu služeb s ohledem na
změny v pandemických opatřeních.
Mimořádně docházelo i k operativním změnám plánu služeb dle momentálního vývoje bezpečnostní situace. Na základě žádostí
složek IZS byli strážníci opakovaně veleni
do služby z osobního volna, často také reagovali na oznámení o výskytu toulavých zvířat
v době mimo službu a učinili potřebná opatření či samotný odchyt.  
Běžná hlídková činnost se dělí na hlídku služebním vozidlem (s ohledem na rozlohu katastrů 66,1 km2 je tato hlídka častější) a na pěší
hlídku (běžně cca 1 hodina v každém z katastrů
– dle potřeby a okolností).
Za rok 2021 strážníci pokryli v rozpisu služeb
celkem 309 směn (dní pokrytých směnou).
UDÁLOSTI A VÝSLEDNÁ ČINNOST
Celkem strážníci MP Skuteč reagovali na 592
událostí – z toho celkem 407 událostí ve Skutči, 173 událostí v Luži a 12 událostí mimo
katastr pověřených obcí (na žádost operačních středisek PČR, HZS). Ve spisové službě je
evidováno celkem 167 jednacích čísel - spisů
(události, jež vyžadují služební dokumentaci).

Na celkovou činnost strážníků v roce 2021
měla zásadní vliv epidemie koronaviru a vyhlášení nouzového stavu ČR. Pro ochranu
strážníků samotných a občanů, se kterými
MP jedná bylo omezeno měření rychlosti
a provádění dopravních kontrol. Služebna
byla uzavřena pro veřejnost. Vlivem opatření proti šíření pandemie se strážníci denně
seznamovali s platnými vládními nařízeními
a předávali informace o platném znění nařízení i občanům pověřených obcí, kteří leckdy
neměli přehled o platných nařízeních, a nebo
je špatně chápali (vlivem působení medií
a špatné interpretaci) – těmto vše bylo vysvětleno. Sami strážníci striktně dodržovali
předepsaná nařízení a snažili se jít občanům
měst příkladem. Možná i díky tomuto dodržování opatření nebyla činnost MP Skuteč
zásadně narušena epidemií COVID 19.
Strážníci se dle potřeb podíleli na distribuci
ochranných prostředků a úzce tak spolupracovali s jednotlivými městskými úřady a slož-

kami IZS. Dále operativně zajišťovali dovoz
ochranných prostředků z ORP Chrudim. Ze
strany strážníků dále docházelo k namátkové kontrole dodržování krizových nařízení
a mimořádných opatření. Často se strážníci
podíleli na distribuci ochranných prostředků
– roušek a desinfekce do domácností a úzce
tak spolupracovali s jednotlivými městskými
úřady a složkami IZS. Dále pravidelně zajišťovali dovoz ochranných prostředků z ORP
Chrudim. Ze strany strážníků dále docházelo
ke kontrole dodržování krizových nařízení.
K dané statistice je nutno podotknout, že
hlídková činnost a odhalování případného
protiprávního jednání (které lze v případech
stanovených v zákoně i „domluvou“) je základním kamenem činnosti MP. Statisticky však nelze stanovit, do jaké míry hlídky
strážníků svoji preventivní činností a výskytem v konkrétních lokalitách ovlivnily jednání osob v upuštění od případného protiprávního jednání.

18

WWW.LUZE.CZ

V roce 2021 byl proveden strážníky statistický průzkum při měření rychlosti. Tímto
bylo zjištěno, že za rok 2021 bylo celkem
měřeno 1105 vozidel, přičemž překročení
rychlosti bylo zjištěno u 85 z nich. Z tohoto
vyplývá, že při měření došlo k překročení
rychlosti v průměru u každého 13. vozidla.
Měření rychlosti probíhalo cca 1x týdně, a to
namátkově na 32 měřících místech schválených Policií ČR. Tato místa se snažíme ne-

pravidelně střídat.
Ze strany strážníků je dále namátkově prováděn dohled na bezpečnost u přechodů
poblíž základních škol. S ohledem na četnost oznámení, množství těchto přechodů na
katastrech pověřených obcí a na personální
stav Městské policie Skuteč je nemožné realizovat výkon dohledu pravidelně a na všech
místech najednou. Pokud tomu však nebrání
jiné závažnější služební povinnosti, dohled
u přechodů je pro nás samozřejmostí a jistou
prioritou. O výkonu dohledu u přechodů rozhoduje operativně dle situace velitel hlídky,
stejně jako o určení konkrétního místa. Velmi
si ceníme iniciativy města Luže, které k přechodu u základní školy vysílá svého zaměstnance. Při množství událostí, které musíme
řešit je toto pro nás velmi cenná pomoc.
Městská policie Skuteč zajišťuje provoz
Městského útulku pro psy ve Skutči. Na
území města Skuteč bylo v roce 2021 celkem
odchyceno 19 psů, přičemž do městského
útulku bylo 10 odchycených psů. Jak je zřejmé, 9 z odchycených psů bylo vydáno majiteli ihned během služby dle místní a osobní
znalosti, anebo po zjištění čísla čipu psa v
dostupných evidencích, aniž by byli umisťováni do útulku. Při odchytech psů, kteří byli
následně umístěni do útulku se jednalo primárně o toulavé psy ze Skutče a okolí – po
zveřejnění uvedených zvířat na sociálních
sítích došlo většinou do 48 hodin k vydání
odchyceného psa majiteli. Pouze jeden z odchycených psů byl v útulku delší dobu a po
absolvování vyšetření a zdravotních úkonů
(operace kýly) byl v souladu s platnou legislativou vydán do adoptivní péče.
V Luži jsou odchycení psi buď rovnou předáváni majitelům (pokud je provedeným
šetřením zjištěn) anebo jsou umístěni do záchytného kotce na dvoře TS Luže. O umístění psa je vyrozuměn odpovědný pracovník
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anebo starostka města, kdy obstarávání vody
a potravy pro odchycené psy je v kompetenci
obce. Vydání psa majiteli je učiněno po předchozí domluvě obce s Městskou policií Skuteč, a to z důvodu realizace případné sankce
za protiprávní jednání (volné pobíhání psa).
Jelikož po uzákonění čipování psů nevznikla povinnost evidence zvířete v centrální
evidenci (neexistuje ani centrální evidence
– těchto online evidencí je cca 17), Městská
policie Skuteč disponuje nově vlastním evidenčním systémem, do kterého jsou uváděna
veškerá odchycená zvířata, jejich identifikační znaky (ČIP, známka) a kontaktní informace na majitele. Dále bylo nabídnuto nejen
obyvatelům pověřených měst a obcí, ale
i obyvatelům žijícím v okolí, že mohou bezplatně svého domácího mazlíčka zaevidovat.
V případě úniku a následnému odchytu zvířete je zásadně usnadněna identifikace, zjištění
a neprodlené kontaktování majitele.
ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE
I přes výše zmíněný podstav strážníků byly
učiněny kroky ke zvýšení efektivity práce.
Zvyšování kvalifikace strážníků
•
Strážníci zvyšovali svoji odbornost
ve střelecké přípravě. Strážníci mimo
bezpečné manipulace se zbraní a různých střeleckých cvičení procvičovali
také taktiku při zákroku se zbraní, bezpečné jištění, střelbu po zátěži apod.
Dále bylo procvičeno použití základních
prvků sebeobrany a využití oprávnění
donucovacích prostředků. Tato příprava
byla oproti minulým obdobím zintenzivněna a byla vykonávána častěji.
•
Kurz první (předlékařské) pomoci
•
Průběžné seznamování s novelizacemi
zákonů.
•
Průběžné a leckdy „každodenní“ seznamování s novelizacemi krizových
a mimořádných opatření v souvislosti
s pandemií COVID 19
Zlepšování materiálního vybavení
•
Objednání nového služebního automobilu TOYOTA HILUX – po intenzivním jednání s vedením města bylo
rozhodnuto o pořízení nového služebního vozidla pro potřeby MP. Ještě před
vyhlášením výběrového řízení jsme
věděli, že potřebujeme spolehlivý vůz,
který bude nejen disponovat dobrou prostupností terénem, ale bude mít i dostatečný zavazadlový prostor pro umístění
veškerého potřebného vybavení, včetně
možnosti převozu odchycených toulavých zvířat. Věděli jsme, že nepotřebujeme až takový komfort pro osádku, jako
celkovou praktičnost vozidla pro potřeby výkonu služby. Ve výběrovém řízení bylo rozhodnuto o pořízení vozidla

•

•

•

•

Toyota Hilux, které by mělo být dodáno
v polovině roku 2022. Celková cena
(cca 1.200.000,- Kč) obsahuje nejen
pořizovací hodnotu uvedeného vozidla,
ale i zákonem stanovené prvky (reflexní polepy a nápisy, výstražné světelné
a zvukové zařízení dle předepsaných
norem) či další nezbytné součásti vozidla potřebné pro výkon služby ( naviják  
s příslušenstvím, vestavba zavazadlového prostoru ),
rozšiřování místního kamerového systému v součinnosti s městem Skuteč –
kamery na rizikových místech Skutče –
kamery spravuje Městská policie Skuteč
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.
– v současné době disponujeme 8 kamerami, které byly nejednou upotřebeny
jako důkazní prostředek a díky nimž došlo k objasnění několika protiprávních
skutků,
průběžné doplňování potřebného vybavení do „záchranářského batohu“
(bezplatně cestou ZZS Pardubického
kraje)
udržování současného technického
a materiálního vybavení – nákup nových služebních kamer CEL-TEC nezbytných pro výkon služby, v průběhu
roku došlo k vynaložení finančních
prostředků z důvodu zvýšení četnosti
poruchovosti služebního vozidla Dacia
Duster (např. porucha centrální řídící
jednotky, výměna spojky + další běžné
závady), nákup dalšího vybavení do výbavy nového služebního vozidla Toyota
(např. kamera do vozidla, teleskopický
žebřík, kufr s nářadím, sud na sorbent)
obnovování výstroje strážníků.

Vzhledem k počtu strážníků nemůže městská policie zajistit nepřetržitou službu.
V případě Vašeho zájmu o kontaktování
strážníků osobně na služebně, učiňte tak,
prosím, po předchozí telefonické domluvě
na pohotovostním telefonním čísle. Strážníci
tráví převážnou část pracovní doby v terénu
a bez předchozí telefonické domluvy byste je
nemuseli na služebně zastihnout. Pokud se
nedovoláte na pohotovostní telefonní číslo
731 557 507 a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.
Veškeré aktuality Městské policie Skuteč naleznete na oficiálních webových stránkách
www.mp.skutec.cz a na sociálních sítích Facebook a Instagram.  
Za Městskou policii Skuteč
vrch. kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník
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AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Kotlíková dotace i s MAS, proč a co potřebujeme chránit
Aktuálním praktickým krokem k těmto aktivitám je pomoc MAS s poslední vlnou
kotlíkových dotací. Již byla zahájena tzv.
předregistrace zájemců o dotaci pro žadatele
s nižšími příjmy, těm pak kancelář pomůže
i s přípravou žádostí. Informace najdete jak
na webech či úředních deskách svých obcí,
tak na MAS https://www.masskch.cz/kotlikove-dotace/, stačí napsat na email a budete
kontaktováni zpět.
Velký tématem mezi členy i v obcích MAS zůstává oblast péče o životní prostředí tak, abychom dokázali společně činit takové konkrétní
kroky, jež prokazatelně povedou k jeho zlepšování. V Evropě tyto myšlenky shrnuje iniciativa zvaná Pakt starostů a primátorů (dále jen
Pakt), která se nyní věnuje i podpoře malých
obcí. Mezi její hlavní myšlenky patří např.
snaha, aby se téma klimatu stalo prioritou nás
všech, aby se do řešení zapojilo co nejvíce občanů, podniků, místních samospráv a dalších
organizací, protože pak je možné účinně pečovat o životní prostředí pro budoucnost-chránit
vodu, vzduch, přírodní zdroje, rozvíjet biodiverzitu, řešit odpady atd.
V území už první „vlaštovku“ máme, obec
Hroubovice, a MAS chce motivovat k zapojení i ostatní a pomáhat jim např. vytvořením
společného akčního plánu pro udržitelnou
energii a klima (SECAP), v němž jsou odbor-

níky navržena klíčová opatření, která hodlají
aktéři v území podniknout. Jedná se vlastně
o odvážný závazek k dlouhodobému procesu,
kdy obce či MAS každé dva roky informují
o pokroku v realizaci zvolených opatření pro
spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu,
tedy pro lepší odolnost vůči změně klimatu,
pro snížení emisí a spotřeby energie včetně
řešení energetické chudoby.
Členství v Paktu totiž otevírá skvělou možnost
dostupného získávání informací a zkušeností  
díky rozmanitým formám partnerství, nově
misím odborníků, vzájemnému hodnocení a technické pomoci. Například MISE mají
za cíl pomoci nastavit systémový přístup v oblasti kritické infrastruktury, využívání půdy
a potravinových systémů, vodním hospodářství, ale i zdraví a dobrých životních podmínek všech obyvatel.
Sledujte naše aktivity na webech
www.masskch.cz a www.map2030.cz a také
facebooku www.facebook.com/masskch

ZE ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY
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Z ČINNOSTI
SDH DOLY
Začátek roku 2022 byl pro SDH Doly přívětivější než minulý rok. Díky tomu mohla v sobotu 22. ledna proběhnout výroční
valná hromada sboru. Účast členů i hostů
z ostatních sborů byla vzhledem k současné situaci menší než obvykle. I přes to byl
projednán celý program valné hromady
včetně prezentace shrnující činnost sboru v minulém roce, ve kterém se podařilo
kompletně zrekonstruovat výčep a sál kulturního domu. Zároveň byl přivítán nový
a zároveň nejmladší člen sboru Jakub Macháček mladší.

Hned o dva týdny později proběhlo v sobotu 5. února v místním kulturním domě
školení řidičů pod vedením Jiřího Macháčka. Všichni přítomní si hned na úvod mohli
vyzkoušet své znalosti pravidel silničního
provozu v krátkém testu a hned potom se
dozvěděli o novinkách a změnách v zákonech a zároveň nechyběl prostor pro nejrůznější dotazy a nejasnosti. Původní záměr byl uspořádat školení především pro
místní členy sboru a jednotky, nakonec se
ho díky velkému zájmu zúčastnilo více hasičů z ostatních sborů našeho okrsku.
Rádi bychom po dvouleté pauze opět obnovili tradiční stavění máje na návsi v Dolích s hudbou a doprovodným programem
pro děti a také pálení čarodějnic u řeky
Krounky.
Na tento rok připadá stoleté výročí založení sboru hasičů, které oslavíme v druhé
polovině května společně s pořádáním
okrskových závodů, doprovodným programem a večerní venkovní hudební zábavou.
Termíny všech plánovaných akcí budou
ještě upřesněny. Těšíme se na vaši účast
a doufáme, že se nám opět podaří připravit
zajímavé akce, které si všichni společně
užijeme.
Zároveň chceme všem popřát do letošního roku především pevné zdraví a radost
z každodenních maličkostí a společného
setkávání se.
Sbor dobrovolných hasičů Doly
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Hamzova léčebna nabízí volná pracovní místa
na tyto pozice:
NUTRIČNÍ TERAPEUT
Náplň práce:
 Zpracovává nutriční anamnézu pacientů, provádí normování
jednotlivých diet, sestavuje jídelní plány, provádí poradenství
a edukaci v oblasti zdravé a léčebné výživy.
Nabízíme:
 Hrubý plat po zapracování 29 000 až 42 000 Kč dle praxe.
 Nástup od 1.4.2022. Pracovní poměr na dobu určitou
s možností prodloužení; úvazek 1,0.
 Pracovní doba 6,15 – 14,45 hod.
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní
připojištění a další zaměstnanecké výhody.

INSTALATÉR - TOPENÁŘ
Náplň práce:
 Instalatérské a topenářské práce, opravy rozvodů.
Nabízíme:
 Hrubý plat po zapracování 20 000 – 28 000 Kč dle praxe.
 Nástup od 2.5.2022 nebo dle domluvy.
 Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení,
úvazek 1,0.
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní
připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:
 Odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona
č. 96/2004 Sb.
 Spolehlivost, schopnost týmové práce, trestní bezúhonnost.

Požadujeme:
 Vyučení v oboru.
 Svářečský průkaz, oprávnění na svařování plamenem
a elektrickým obloukem.
 Praxe v oboru výhodou.

Bližší informace podá pí. Vávrová na tel. 469 648 160 nebo 733 184 222.

Bližší informace podá p. Zoulík na tel. 469 648 180 nebo 733 184 235.

Životopis s přehledem dosavadní praxe a fotokopie dokladů o vzdělání zasílejte na e-mail: per@hamzova-lecebna.cz.

INZERCE

Potřebujete internet?
Každý potřebuje pořádný

internet

BŘEZEN 2022
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VÝVOJ VÝROBA A OPRAVY
ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
Patrik Procházka
Košumberk 65
IČO: 60142499

Nabídka služeb v aplikacích průmyslové a automati-

Nainstalujeme
vám jej zdarma.

A k němu televizi
se 150 programy.

Pomůžeme vám s přechodem
od konkurence.

zační techniky a programování PLC automatů (Simatic,Mitsubishi,Amit,Koyo ....)  a mikrokontrolérů

Vývoj a  zakázkové elektroniky, instalace a opravy
PC, opravy retro elektronických zařízení

Kontaktujte nás: Ladislav Peterka | Luže

775 222 654
www.poda.cz

mail: 469671869@iol.cz
tel.: +420602411802
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ROK 2021 V ZKO LUŽE
I přesto, že to byl opět náročný rok, co se týče
celosvětové nemoci covid- 19, se v ZKO přeci
něco povedlo. Podařilo se nám pro členy uspořádat troje zkoušky, a to v dubnu pro 10 účastníků, červnu 11 účastníků a v říjnu pro 12 účastníků. Jak by si každý myslel, uspořádat zkoušky
není jen tak, nejdříve poslat žádost na ČKS
Praha, čekat na souhlas s navrženým termínem, pak na přiděleného rozhodčího, sehnat si

figuranta, louky na stopy se souhlasem majitele
a pak mít výborného počítačového maniaka,
který vše vyplní a zařídí. Na zkoušky dorazili
i členi z kynologických organizací Skuteč,
Hlinsko, Polička, Přelouč, Choceň, Chrudim,
úspěšnost byla výborná. Pro rozhodčí nám
město poskytlo dárkové tašky s propagací města Luže, velice děkujeme.
V červnu se uskutečnila předváděčka pro děti
a dospělé v Hamzově léčebně, spektrum ukázek

bylo široké, od socializace přes sportovní kynologii, až po obrany a dogdancing (tanec se
psem) sl. Lakomá, která se věnuje této disciplíně, obsadila 3. místo v juniorech a 14. místo
na MČR. Týden před námi měla ukázku PČR
s psovody, se kterými spolupracujeme v obranách, i přesto naše ukázka všechny potěšila
a nakonec jsme si pejsky mohli pohladit i odměnit piškotem.

Naši psi byli též viděni na hradě Košumberk při
svatbě našich kynologů.
Další cesta byla do Pardubic v rámci příměstského tábora, kde proběhla ukázka sportovní
kynologie, obrany na rukáv i kousací oblek
(ringo, kde pes může kousnout kdekoliv)
a samozřejmě i tanec se psem. Děti si mohly
vyzkoušet obrany na vlastní kůži.

Konečně se v druhé polovině roku mohly pořádat výstavy, závody, bonitace. Hned několik
členů toho využilo a jeli předvést své svěřence
na tyto akce, kde byli velice úspěšní.
Další velká akce našich psovodů byla v říjnu
výprava na závody do České Třebové, Poličky
-kde v počtu 9 členů, zatím největší výprava,
si užili krásný závodní den. Listopad Jaroměř
a vánoční Žamberk, kteří byli opět zrušeni kvůli covidu. V České Třebové se konal seminář
o výcviku, kterého jsme se též účastnili. V listopadu na našem cvičáku proběhl obranářský
víkend s kamarády psovody od PČR, kde se
vystřídalo cca 40 psů z okolí, sic počasí už nebylo tak teplé, přesto jsme si to všichni užili.
Policejní pes Attack si i u nás vyzkoušel práci
pachovou, kdy byl vyslán najít ztracené klíče
od vozu p. Noska, byl úspěšný, jakožto i při
hledání zraněného pachatele v lese. Na závěr
roku se uskutečnila vánoční sranda akce pro
všechny, co navštěvují náš cvičák.
Bohužel se nám nevyhnula smutná zpráva, kdy
nás opustil dlouholetý člen a skoro zakladatel
ZKO Luže pan Miloslav Lakomý, čest jeho
památce a díky za rady v kynologii.
Všem členům i těm, kteří během roku navštívili nebo navštíví náš cvičák, přejeme mnoho
úspěchů, radosti, spokojenosti v roce 2022.
		
			 ZKO LUŽE
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ZDRAŽOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA BYDLENÍ

ÚŘAD PRÁCE NABÍZÍ POMOC

lidem, kteří nemají dostatek prostředků na
výdaje spojené s bydlením.

ného břemene na dožití), nebo lidé trvale
bydlící na chatách, či chalupách.

V posledních týdnech mnoha domácnostem rostou náklady spojené s bydlením.
Zvyšují se náklady za elektřinu, plyn, ale
i za teplo a vodu. Jednou z možností, kterou lze využít v situaci, kdy rodina nemá
dostatek prostředků na rostoucí náklady za
bydlení, je požádat o dávku státní sociální
podpory příspěvek na bydlení.

Nárok na příspěvek na bydlení má osoba, jestliže 30 % příjmu nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících
s bydlením. V případě, že máte přístup
k internetu, tak si můžete na kalkulačce
MPSV sami orientačně spočítat výši
příspěvku. Tuto pomůcku vyhledáte na
webových stránkách MPSV www.mpsv.
cz/web/prispevek/orientacni-vypocetprispevku-na-bydleni, případně přes internetový vyhledavač po zadání klíčových
slov „MPSV kalkulačka příspěvek na
bydlení“. Další možností pro získání detailnějších informací je využití speciální
linky, kterou ÚP ČR zřídil pro zodpovídání dotazů vztahující se k dávkové pomoci
v souvislosti se zvýšenými cenami energii:
+420 950 180 070.

Tato dávka bude od 1. 1. 2022 upravena
novelou zákona o státní sociální podpoře
způsobem, který umožní pomoci lidem
postižených zdražováním nákladů za bydlení efektivněji. Od 1. 1. 2022 se tak příspěvek na bydlení zvyšuje, a nově na tuto
pomoc dosáhnou i lidé v podnájmu, lidé
užívající byt na základě služebnosti (např.
senioři, kteří darovali byt svým dětem
a byt užívají na základě zřízeného věc-
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Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Projektový den s Kaštánkem a Doubníčkem
V únoru jsme navštívili venkovní učebnu v Hamzově léčebně, kde si pro nás skřítci Kaštánek
a Doubníček a jejich kamarádi veverka s krtečkem
připravili úkoly.
V ptačím bufetu u Doubníčka jsme třídili, co do krmítka ptáčkům dávat a co by jim uškodilo.

Velikonoční

výstava od 1. 4. do 17. 4. 2022
Hrad Košumberk

vždy středa – neděle od 10 do 17 hod.

VÝSTAVA JIDÁŠŮ – zapůjčeno z Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě

vstupné 70,- / 40,-

Krteček nám pomohl poznat ptáčky, které u nás
přezimují. U veverky jsme hmatem poznávali, co
má v hnízdě a určovali, co tam patří a co nikoliv.
S kamarádem Kaštánkem jsme pozorovali krmítko a vybarvili si omalovánku ptáčka. Za odměnu
všech splněných úkolů jsme se podívali na video
„Kdo k nám létá na krmítko“.
Tímto děkujeme paní Janě Zavřelové, metodičce
parku HL, za krásné dopoledne.
Děti a paní učitelky z MŠ Luže

Pořadatel: město Luže
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TAK ŠEL ČAS – CHRÁM PANNY MARIE
POMOCNÉ NA CHLUMKU

„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.
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