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PROGRAM ZÁCHRANY
ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ
Již několik let se snažíme náš hrad Košumberk dostat do Programu záchrany architektonického dědictví tzv. PZAD, který vyhlašuje ministerstvo kultury a do kterého je velmi obtížné se dostat. Účast v tomto programu pak totiž zajišťuje dlouhodobý přísun investic v řádech desítek
milionů do obnovy dané významné kulturní památky. Po opakovaném
podání žádosti a doložení obsáhlé dokumentace a nezbytných podkladů
se nám v tomto roce podařilo do tohoto programu dostat.
Více informací o programu zde https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html
První etapou obnovy hradu financované z tohoto programu bude v letošním roce statické zajištění purkrabství, vodárenské věže a dozdění
hradební zdi.
Výňatek z technické zprávy:
„Jedná se o nadezdění kamenné hradební zdi podél základové desky pro budoucí sociální zázemí, vyzdění opěrného pilíře u zdi
nádvoří a dozdění zdiva stávajícího pilíře. V rohu purkrabství bude
provedena oprava krovu, střešního pláště a zapravení svislé trhliny v rohu zdiva. Dále bude provedeno vyspravení svislých trhlin ve vnitřních rozích vodárenské věže a oprava krovu a střešního pláště vodárenské věže spolu s osazením nového hromosvodu.
V napojení bezbariérové lávky a terasy bude provedena úprava terénu tak, aby byla ochráněna konstrukce lávky před poškozením.
S ohledem na to, že objekt je nemovitá kulturní památka bylo toto
řešení konzultováno s odborným pracovníkem památkové péče Městského úřadu Chrudim, Mgr. Ludmilou Novákovou. „

Moc se na tuto realizaci těšíme, kromě zajištěním stability stávajících objektů bude tato úprava také zajištěním hodnot, které nám
hrad Košumberk již po mnoho let poskytuje, dalším rozvojem jeho
turistické atraktivity a rozvojem jeho potenciálu jakožto významné
kulturní památky.
Co se týče samotné výstavby již tak dlouho očekávaného sociálního
zázemí, tak projekt, se kterým budeme žádat o dotaci na příští rok je
již téměř hotov. Musíme tedy doufat, že se podaří najít v novém dotačním období dostatek financí pro tento projekt a nás už budou čekat
maximálně jen dvě sezóny s chemickým WC.
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ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

ZPRÁVY Z MATRIKY

Prosíme občany, kteří se rozhodnou vyměnit popelnici, aby si z té staré ponechali čip
a posléze ho umístili na novou. Pokud čip
není mechanicky poškozený, lze jej použít
opakovaně a není nutné žádat o nový!
Děkujeme.

Josefem Pešinou, Radim – 81 let
Justinou Červeňákovou, Radim – 73 let

V uplynulém období jsme se rozloučili s

Na Městském úřadě byly přivítány děti
v sobotu 26. března
Matěj Daněk, Radim
Lilian Tranová, Luže
Mike Daniel Klouček, Luže
Patricie Přiklopilová, Luže
v sobotu 2. dubna
Tobias Šulc, Košumberk
Michal Klimeš, Luže
Tomáš Koudelka, Bělá
Amálie Trávníčková, Srbce

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE
V ULICI NA VÝSLUNÍ
Právě probíhá výstavba chodníku v Radimi

V průběhu května 2022 začnou probíhat stavební úpravy komunikace v ulici Na Výsluní, jejichž
realizací dojde k celkovému zlepšení dopravní situace v této lokalitě.
V souladu s původním projektem bude celá ulice řešena jako obytná zóna, což znamená nejvyšší
povolenou rychlost 20 km/h, oba vjezdy budou proto doplněny krátkými, montovanými, zpomalovacími prahy.

Nová výsadba v centru města už kvete

V březnu a dubnu bylo mnoho požárů po
vypalování - SDH Luže

V Srbcích právě probíhá rekonstrukce
místních komunikací

Jeden zpomalovací práh bude také vybudován v blízkosti křižovatky s komunikací ke kostelu
Panny Marie Pomocnice na Chlumku a ul. Kaštanka formou stavební úpravy s krytem ze žulových kostek – viz zákres. V rámci změny stavby je navrženo 14 podélných parkovacích stání,
jedno je vyhrazeno pro vozidla převážející osoby tělesně postižené a jedno pro zákazníky cukrárny Na Výsluní.
Z důvodu zhoršených rozhledových poměrů musí dojít k otočení současné jednosměrky – to
znamená, že směr jednosměrky bude nově z ulice Na Výsluní do Kaštanky. Vjezd do Kaštanky
kolem Kubíku bude nezměněn – viz zákres.

INFO Z RADNICE

VÝSTAVA V SYNAGOZE
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 proběhla v lužské synagoze vernisáž tří výstav: Tajemství půdy (výstava
Židovského muzea v Praze, která seznamuje návštěvníky s obsahem lužské genizy), výstava
věnovaná příběhům lužských židovských rodin (zpracovala Mgr. Alžběta Langová ve spolupráci
s Mgr. Janem Roubínkem, B. A.) a do srpna zapůjčená výstava s názvem Genocida Romů za
2. světové války (Muzeum romské kultury v Brně), kterou pro Luži zajistila Bc. Soňa Krátká.
Celou letošní turistickou sezónu tak můžete navštívit lužskou synagogu, která je volně
a zdarma přístupná veřejnosti:
květen: neděle 10:00 - 17:00 / červen - září: pátek, sobota a neděle 10:00 - 17:00
Všem lužákům, kteří ještě v synagoze nebyli, tuto příležitost doporučujeme využít!

MALÁ SOUTĚŽ
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
I v tomto zpravodaji pokračujeme v hádání místa, které je na fotografii.
Tentokrát je to pomník osobnosti, která je s Luží dlouhodobě spojována.
Prosím zasílejte nám na mail tic@luze.cz místo, kde můžeme pomník
vidět i se jménem osobnosti, která je na něm zobrazena.
Děkujeme všem dětem a rodičům, které soutěžení baví a zasílají nám
své odpovědi.
TIC

KVĚTEN 2022
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UNIVERZITA 3. VĚKU
V LUŽI
V měsíci dubnu jsme zakončili se studenty Univerzity 3. věku další semestr s tématem „Cestování“. Na přednáškách jsme
se mohli naučit např. jak cestovní ruch
pomáhá ekonomice nebo jak se dělí svět
a Evropa v cestovním ruchu. V měsíci září
začneme zimní semestr s dalším zajímavým námětem Lidské zdraví.
Tic
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Soutěž o nejoriginálnější záložku
Na měsíc březen byla knihovnou vyhlášena soutěž o nejoriginálnější záložku. Do soutěže děti přinesly celkem 39 krásných záložek. Všem
zapojeným moc děkuji za účast. Odměnou účastníkům budou naučné a pohádkové knihy, hry, sériové záložky a omalovánky.
Odměnu získávají: Denisa Vodičková, MŠ Sluníčko, MŠ Měsíček, Viktorie Votavová, Jana Pešinová, David Vodička, Adam Vostřel
Pešinová L., knihovna

INFO Z RADNICE

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
V Domě s pečovatelskou službou v Luži
Město Luže pronajme byt v Domě s pečovatelskou službou, v ulici Na Výsluní 9, Luže.
K nastěhování, dle dohody.
Byt č. 1, v přízemí o velikosti 1 + kk (vybavený kuchyňskou linkou) s příslušenstvím
(sprchový kout, WC)
Započitatelná plocha bytu 32,30 m². Nájemné 2 100 Kč / měsíčně + cca 2 700 Kč / měsíčně
zálohy na služby.
Nájemní smlouva na dobu určitou.
Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do 20. 5. 2022
2. Byt může být přidělen starší osobě, jejíž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby, u níž lze důvodně předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu
po postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.

KVĚTEN 2022
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PRACOVNÍ SCHŮZKA
LUŽE V DĚJINÁCH 3
V měsíci březnu se na MÚ v Luži uskutečnilo pracovní setkání autorů, kteří připravují publikaci Luže v dějinách 3. Třetí,
poslední díl knihy bude mapovat období
od roku 1918 do roku 1993. Vedení celého
projektu se ujal PhDr. Emil Voráček, DrSc.
z Historického ústavu AV ČR. Dalšími autory jsou Mgr. Jiří Junek, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, PhDr. Pavel
Dufek, PhD., Mgr. David Hubený, PhD.
z Národního archivu v Praze, Mgr. Luboš
Marek z Národního filmového archivu
a mnoho dalších. Na vydání knihy se budeme těšit v roce 2023.

Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě na tel: 469 633 987.
Žádosti o pronájem se budou přijímat do 20. 5. 2022 na podatelně Městského úřadu v Luži.

RECEPT NA KVĚTEN

MĚSTO LUŽE
2021

23 103

271,83

105

13 544,50

507

139 429,74

139 430

13 300,59

468,66

546

83 317

568,80
37 920

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

22.03.2022

FRIDUŠ
0,5 kg kuřecích prsou si nakrájíme na
nudličky, 2 cibule nakrájíme na drobno.
Uděláme si marinádu: 2 vejce, 2 lžičky
solamylu, 1 lžíce kečupu, ½ lžičky pepře,
½ lžičky soli, ½ lžičky mleté papriky, ½
lžičky kari, 4 stroužky česneku. Do marinády si naložíme maso s cibulí nejlépe
přes noc. Poté smažíme na pánvi, chutnou
přílohou jsou hranolky pečené v troubě.
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Výpis usnesení
z 72. schůze Rady města Luže konané dne
21. 03. 2022 v 15:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: P. Vodvárka, V. Volejník, M. Sýs
Omluveni: V. Pešinová, J. Kopecký
Rada města schvaluje:
01/72 Smlouvu č. OSV/22/20622 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách,
dle přílohy.
02/72 Hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola Luže, okres
Chrudim a jeho přidělení do rezervního fondu, dle
přílohy.
03/72 Hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Luže, okres
Chrudim a jeho rozdělení do rezervního fondu
a fondu odměn, dle přílohy.
04/72 Hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Luže,
okres Chrudim a jeho přidělení do rezervního fondu a fondu odměn, dle přílohy.
05/72 Finanční dar na vydání knihy k 80. výročí
úmrtí velitele četnické stanice ve Vrbatově Kostelci, vrchního strážmistra Karla Kněze, dle přílohy.
06/72 Účetní závěrky příspěvkových organizací
města Luže:
Základní škola Luže, okres Chrudim,
Základní umělecká škola Luže, okres Chrudim,
Mateřská škola Luže, okres Chrudim za rok 2021,
dle přílohy.
07/72 Návrh na výluky majetku města Luže
z inventáře k 31. 12. 2021, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
08/72 Finanční příspěvek ve výši 5. 000 Kč na
provoz Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka.
Rada města neschvaluje:
09/72 Finanční příspěvek na provoz obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun, o. p. s..
Rada města schvaluje:
10/72 Objednávku na dodávku závlahových vaků v rámci projektu Výsadba stromů
v místní části Radim od dodavatele Bc. Petra Fišera, dle přílohy.
11/72 Smlouvu o představení Pohádková hitparáda s provozovatelem Umělecká agentura Vlastimil Strubl, které se bude konat v rámci programu
Košumberského léta v neděli 31.7.2022 na hradě
Košumberku, dle přílohy.
12/72 Smlouvu o podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl s distributorem
AQS, a.s. divize BIOSCOP, dle přílohy.
13/72 Smlouvu o výpůjčce SV1 Č.2/2022
s Muzeem romské kultury, s.p.o. v Brně na
realizace putovní výstavy Genocida Romů
v období druhé světové války v prostorách synagogy v Luži v termínu 8. 4. – 15. 8. 2022, dle
přílohy.
14/72 Objednávku na dotisk knihy O historii Luže
a okolí u firmy Reklama &Tisk Rudolf Schejbal,
Slatiňany, dle přílohy.

VÝPISY USNESENÍ
15/72 Objednávku oceloplechového kontejneru
AVIA – sklopné bočnice, objem, 6 m3, dle cenové
nabídky společnosti MEVA-TEC s. r. o.
16/72 Nájemní smlouvu silnice na stavební akci: „Výstavba chodníku v obci Radim“,
s pronajímatelem Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, dle přílohy.
17/72 Objednávku dle cenové nabídky na výrobu
zábradlí, které bude umístěné u bočního vstupu
budovy s č.p. 241 v ulici Komenského od firmy
Flameus s.r.o., dle přílohy.
18/72 Dohodu o narovnání s Ing. Bc. Janou Svobodovou ve sporu o výši náhrady za neoprávněné
užívání pozemku po skončení nájmu, dle přílohy.

Výpis usnesení
z 73. schůze Rady města Luže konané dne
4. 4. 2022 v 08:00 hod. v zasedací místnosti
na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
M. Sýs
Omluveni: J. Kopecký
Rada města schvaluje:
01/73 Finanční dar pro Linku bezpečí, z. s. za
účelem provozu dětské krizové linky ve výši
3. 000 Kč, dle přílohy.
02/73 Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových
prostor v Luži č. p. 241, Komenského ulice, na
dobu určitou o 1 rok, a to od 1. 5. 2022 do 30. 4.
2023, dle přílohy.
03/73 Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 4
v bytovém domě v Bělé č. p. 49, Luže, panu J. S.,
na dobu určitou do 30. 4. 2023, dle přílohy.
04/73 Smlouvu o provozu atrakcí na lužskou
pouť v roce 2022 mezi pronajímatelem město
Luže a nájemcem Martinem Spilkou, dle přílohy.
05/73 Aktualizovaný ceník technických služeb
města Luže, dle přílohy.
06/73 Záměr prodeje celých pozemkových parcel:
p. č. 1002/2, o výměře 862 m², ostatní plocha-ostatní komunikace,
p. č. 277/3, o výměře 4044 m², trvalý travní porost,
p. č. 277/4, o výměře 636 m², lesní pozemek,
a částí pozemkových parcel:
p. č. 275/1, o výměře cca 1342 m², lesní pozemek,
p. č. 276, o výměře cca 56 m², lesní pozemek,
p. č. 278, o výměře cca 302 m², trvalý travní porost, za cenu 30 Kč/m².
07/73 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s panem
Petrem Janeckým na realizaci zakázky s názvem: „Osvětlení lávky na hradě Košumberk“,
dle přílohy.
08/73 Objednávku na realizaci zakázky s názvem: „Rekonstrukce WC na hradě Košumberk“, se zhotovitelem Jiřím Dostálem, Jenišovice 58, 538 64 Jenišovice, dle přílohy.
09/73 Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Stavební úpravy
vozovky v ulici Na Výsluní – Luže“ dle přílohy.
10/73 Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Projekto-
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vá dokumentace na kompletní rekonstrukci
a přístavbu MŠ Luže“, dle přílohy.
11/73 Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace na rekonstrukci a stavební
úpravy areálu v ulici Komenského č.p. 132
v Luži“, dle přílohy.
12/73 Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce střechy
vodárenské věže a oprava a statické zajištění
hradební zdi na hradě Košumberk“ dle přílohy.
Rada města jmenuje:
13/73 Členy komise pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky na stavební akci: „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Výsluní –
Luže“, dle přílohy.
14/73 Členy komise pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky na akci: „Projektová
dokumentace na kompletní rekonstrukci a přístavbu MŠ Luže“, dle přílohy.
15/73 Členy komise pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky na akci: „Projektová
dokumentace na rekonstrukci a stavební úpravy
areálu v ulici Komenského č. p. 132 v Luži“, dle
přílohy.
16/73 Členy komise pro posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky na stavební akci: „Rekonstrukce střechy vodárenské věže a oprava
a statické zajištění hradební zdi na hradě Košumberk“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM vydat:
17/73 Podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona,
§ 13, § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně plánovací dokumentaci a evidence
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů opatření obecné povahy –
Změnu č. 1 územního plánu Luže.
Rada města doporučuje ZM souhlasit:
18/73 S vyhodnocením výsledků projednání
Změny č. 1 územního plánu Luže, vyhodnocením připomínek, stanovisek, námitek, které jsou
součástí odůvodnění pořizovatele dle § 53, odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města doporučuje ZM ověřit:
19/73 Změnu č. 1 územního plánu Luže dle §
54 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, její soulad s Politikou územního
rozvoje České republiky a s územně plánovací
dokumentací vydanou Pardubickým krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
krajského úřadu-dle přiloženého Odůvodnění
Změny č.1 územního plánu Luže, doplněného odůvodněním pořizovatele dle § 53, odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Rada města schvaluje:
20/73 Objednávku dle cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace díla s názvem:
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„Prodloužení kanalizace v místní části Radim“
od fi rmy Vodárenská společnost Chrudim a.s.,
dle přílohy.

Výpis usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva města Luže
konaného dne 14. března 2022 od 18:00
hodin v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32,
538 54 Luže
Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, J. Kopecký,
M. Sýs, M. Zlesák, M. Hrnčál, P. Remeš, J. Stoklasa, I. Grimlová, T. Soukup, P. Kerhart, P. Holomek
Omluveni: A. Košvanec, P. Vodvárka, S. Peterka
Hosté: Mgr. Eva Feyfarová – MAS SKCH
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/16 Program 16. zasedání Zastupitelstva města
Luže
02/16 Ověřovatele: Ing. Milan Sýs, PhD., MUDr.
Pavel Remeš
03/16 Návrhovou komisi: MUDr. Václav Volejník
CSc., Ing. Pavel Holomek
04/16 Přistoupení města Luže k Paktu starostů
a primátorů pro udržitelnou energii v pozici
signatáře.
05/16 Čerpání rozpočtu města za období I. - XII.
/2021, dle přílohy.
Zamítnutý návrh – usnesení nepřijato:
06/16 Čerpání úvěru na investiční akci Chodník v ulici Husova ve výši 3.000 000,00 Kč dle
Smlouvy o úvěru č. 0633117129/LCD ze dne
17. 12. 2020.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
07/16 Rozpočtové opatření č. 2/2022 po úpravě
bez akce ,,Chodník v ulici Husova“. dle přílohy.
08/16 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2022 pro SDH
Luže ve výši 60.000,00 Kč, dle přílohy.
09/16 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Luže na rok 2022 pro TJ Luže ve
výši 83.000,00 Kč, dle přílohy.
10/16 Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 v celkové
částce 770 000 Kč takto:
1. Kostel sv. Bartoloměje – restaurování kamenných portálků a dveří na severní a západní straně ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Luže
282 000 Kč
2. Kostel sv. Bartoloměje – restaurování schodů
před portálkem na západní straně ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Luže 137 000 Kč
3. Synagoga – restaurování 2 ks vnějších dveří ve
vlastnictví Židovské obce v Praze
150 000 Kč
4. Měšťanský dům č.p. 10 – IFASO-rekonstrukce
vnitřních prostor budovy a střechy ve vlastnictví
IFASO s.r.o. Kočí 201 000 Kč
11/16 Prodej části pozemkové parcely č. 326/3,
nově jako p. č. 326/4, o výměře 9 m², travní porost, v k. ú. Bělá, panu Zdeňku Zemanovi za cenu
30 Kč/m², dle přílohy.
12/16 Zakoupení:
- p. p. č. 747/1, o výměře 219 m², vedené jako
trvalý travní porost,

- p. p. č. 748/2, o výměře 1512 m², vedené jako
trvalý travní porost,
- p. p. č. 757/2 o výměře 10317 m², vedené jako
orná půda, která se odděluje z p. p. č. 757, o výměře 37 349 m², vše v k. ú. Radim, od paní Libuše
Moravcové, za cenu 3 012 000 Kč, dle přiložené
kupní smlouvy.
13/16 Podání žádosti o schválení změny Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje v části ,,Vodovody“, dle přílohy.
14/16 Prodej pozemkové parcely p. č. 1072/5,
o výměře 22 m², zahrada, v k. ú. Luže, za 30 Kč/
m², paní Janě Syrové a paní Marcele Tlapákové,
dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže deleguje:
15/16 Jako zástupce města na valnou hromadu

společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,
a.s., IČO 48171590, se sídlem Novoměstská
626, 537 01 Chrudim, jejíž je akcionářem, paní
Bc. Veroniku Pešinovou, MBA, nar. 8. srpna 1984, bytem Košumberk, č.p. 27, 538 54
Luže. Delegovaný zástupce obce je oprávněn
k výkonu všech práv akcionáře na všech valných hromadách uvedené společnosti v období
výkonu mandátu starostky města Luže. Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění
k zastupování na valné hromadě, případně náhradní valné hromadě nebo jiné valné hromadě
této společnosti svolané v souladu se zákonem
č. 90/2012 Sb. v aktuálním znění.

MĚSTO LUŽE HLEDÁ
BRIGÁDNÍKA
Hledáme šikovného pána, který by si chtěl
na Dohodu o provedení práce přivydělat při
zaměstnání nebo při důchodu u technických
služeb města Luže. Jednalo by se především
o dlaždičské a zednické práce menšího rozsahu (opravy obrubníků, chodníků, dláždění
menších ploch, apod.).
Zájemci volejte vedoucí technických služeb
Vandě Křepelkové na tel.: 734 318 892

VELIKONOČNÍ
JARMARK
V neděli 17. 4. 2022 proběhl Velikonoční jarmark na nádvoří hradu Košumberk.
I přes chladnější počasí nám přeci sluníčko
dopřálo trochu tepla. Mohli jste si poslechnout středověkou skupinu Gnomus, vidět
vystoupení kejklíře, děti se vozily na dobovém kolotoči nebo mohly zažít projížďku na
oslících a také navštívit dílničky. Ve vnitřních
prostorách hradu byla k vidění Velikonoční
výstava. Měli jsme radost z toho, že se na
hrad přišlo podívat více jak tisíc návštěvníků.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Kalendář netradičních školních a mimoškolních aktivit se nám s rostoucími teplotami
plní, a tak vyrážíme co nejčastěji mimo třídy
a školní budovy učit se prakticky do terénu.
Předposlední březnový týden vyrazila naše
škola na druhý letošní lyžařský výcvik do

Čenkovic v Orlických horách. Účastnili se ho
tentokrát žáci 8. ročníku, kteří o kurz minulý
rok vinou covidu přišli. Dlouho nebylo jasné,
zda se do organizace kurzu vůbec pustíme,
protože situace byla na počátku roku stále
nejistá. Nakonec jsme se po dohodě s rodiči
rozhodli, že na hory osmáci pojedou. A udělali jsme dobře. Narychlo sjednaný pozdní
termín sice vyvolával u řady lidí nejistotu,
ale nakonec skutečnost předčila všechna naše
očekávání. Celý týden obloha bez mráčku,
pouze krásné jarní sluníčko a na sjezdovce
dostatek sněhu. Prostě paráda. Žáci si mohli
vybrat, zda budou rozvíjet své dovednosti na
lyžích nebo na snowboardu. Celý týden byl
zaměřen na výcvik, pobyt na horách, bezpečné chování na sjezdovkách. Přes den na
prosluněném kopci, večer přednášky, filmy
s horskou tématikou a samozřejmě společné zábavné večery. Tak vypadal každodenní
program žáků během výcviku. Všichni žáci
zvládli kurz na výbornou a strávili spolu
příjemný týden, na který budou určitě rádi

vzpomínat. To byly také hlavní důvody, proč
se všichni vraceli domů spokojeni. Velký dík
patří všem učitelům-instruktorům za realizaci
této akce.
Mgr. Bohumil Bezdíček
vedoucí lyžařského kurzu

Dále přinášíme ještě krátké zprávy z akcí
druháků a školní družiny. Více pak na našich
webových stránkách.
Druháci v lese
„Sněhu jsme se nedočkali, ale mrzlo, tak jsme
se vypravili 11. 3. 2022 na zimní výpravu do
lesa“, říkají druháčci. Zjistili jsme, jak se les
od podzimu změnil a jak odpočívají zvířátka. Přidali jsme jim trochu dobrot do krmelce, zahráli lesní hry, sledovali stopy zvířat
a hlavně jsme si to parádně užili.
Už se těšíme na jarní výpravu!!
		
druháci + p. uč. Jana
Prokešová + p. as. Šárka Králová
Ve středu 23.3.2022 jsme vyrazila celá školní
družina na výšlap do přírody. U školy jsme si
nejprve na důkaz své účasti na akci udělali otisk
své boty šlapandy. Naším cílem byla „Cestička

lásky“. V průběhu našeho pochodu jsme střídali styl chůze – vycházková, zvířecí, chůze
s hůlkami, běh, … Děti čekala i řada úkolů
– obejmi strom (má nyní hodně síly), minuta ticha a poslech přírody - slyšeli jsme zpěv
ptactva, zazpíváme si jako ptáčci, hledání v přírodě (úkolem je najít něco hnědého, kůru, něco
zeleného, něco, co se dá zlomit, kamínek). Děti
získaly informace o Cestičce lásky v průběhu
vycházky. U srdíček na stezce jsme posvačili.
Po návratu ke škole čekala naše děti sladká odměna - nanuk. Užili jsme si krásné odpoledne
v přírodě. Vyšlo nám super počasí - sluníčko,
teplo a bezvětří. Krokoměr nám naměřil 8 300
kroků! Těšíme se na další společný výšlap do
přírody, která je v našem okolí kouzelná.
U zápisu do prvních tříd, který v pohádkovém
duchu připravili učitelé I. stupně, bylo takřka
60 budoucích prvňáčků, což pro nás znamená
naplněné dvě první třídy a k tomu ještě přípravnou třídu. Na všechny se těšíme v příštím
školním roce.
Věra Zavřelová a Mgr. Vít Hospodka,
ZŠ Luže

KVĚTEN 2022

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vrabčák pípá písničku,
ospalému sluníčku.
Vstávej slunce, už je jaro!
Copak se ti v zimě zdálo?
Vrabčák pípá vesele,
slunce, vylez z postele!
Už jsme se nemohli dočkat prvních slunečních paprsků. Při vycházkách jsme pozorovali probouzející se přírodu ze zimního spánku
a těšili se na blížící se svátky jara – Velikonoce. V příjemné předvelikonoční atmosféře si děvčata ozdobila různými technikami vajíčka
a chlapci si připomněli, proč se chodí s pomlázkou koledovat. Děti si
také vymyslely a vyrobily velikonoční dekorace na výstavu na hrad
Košumberk, kterou jsme pak společně navštívili.
8. dubna učitelé ze ZUŠ Žďár nad Sázavou připravili pro naše děti hudebně výchovný pořad, „Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“. Za
pomoci známých písniček z Večerníčků se děti seznámily s různými
hudebními nástroji.
V mateřské škole proběhl 19. dubna Den otevřených dveří. Děti
a rodiče se seznámili s prostředím, pedagogy, denním programem,
stravováním a vším, co zajímalo rodiče před zápisem jejich dětí do
mateřské školy.
A co nás ještě tento měsíc čeká?
Děti se zúčastní programu Canisterapie – „Poznej svého psa“. Cílem
tohoto programu je naučit děti správně zacházet se psem, ať už svým,
či cizím. A eliminovat tak možnost jejich zranění. Velmi se těšíme na
„Sférické kino“ s promítacím systémem. Jedná se o nejnovější zábavně-vzdělávací instrument. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné
kupole skýtá neuvěřitelný pohled v 360° formátu.
Tak, jako každý rok se naše mateřská školka účastní kurzu plavání
v krytém plaveckém bazénu ve Skutči. Děti se vody nebojí a užívají
si spoustu zábavy.
Sluneční paprsky už mají sílu, ptáčci zpívají, příroda se probouzí ze
zimního spánku. Pojďme si tu atmosféru společně užít veselým dováděním venku.
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MĚSTO
LUŽE

KAM ZA KULTUROU

BABIČČINO ÚDOLÍ / RATIBOŘICE
neděle 22. května 2022

CENA PRO SENIORY: 100 Kč

platba přímo v autobuse

Zahrnuje dopravu, vstupy, oběd,
služby průvodce a zdravotníka.

Odjezd: náměstí Plukovníka

Josefa Koukala 1, Luže.

Program: dopoledne prohlídka zámku

Ratibořice. Po obědě pro zájemce komentovaná procházka Babiččiným údolím.

TIC Luže osobní formou anebo na emailu tic@luze
Rezervace v
.cz
či na tel.: 736 481 206 (pí. Kašparová).

Luže

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata.

KVĚTEN 2022
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7.

Muzejní noc
Hrad Košumberk

Znovuobjevení pergamenové listiny Diviše Slavaty
z Chlumu a Košumberka Pátek 10. 6. 2022

od 18 hod.

18:00

Mgr. Jiří Junek - ředitel Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě
Mgr. Vojtěch Barcal – historik Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě

18:40

Hudební vystoupení HARFA & HOUSLE

19:00

MgA. Ivan Kopáčik – restaurování nalezené listiny
a výroba faksimile pro hrad Košumberk

19:40

Hudební vystoupení HARFA & HOUSLE

20:00

Bc. Soňa Krátká - čtení z Tovaryšstva Ježíšova
Vstupné: dobrovolné

Pořadatel: Město Luže
Změna programu vyhrazena

KVĚTEN 2022
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V LESE JAKO V POHÁDCE – OSLAVA DNE
LESNÍCH ŠKOLEK
Možná jste během posledních dvou měsíců
zaslechli spojení lesní školka častěji než dříve.
Není divu, jedna vzniká právě v Luži a říká si
Olšinka.

V polovině dubna jsme společně absolvovali
první seznamovací schůzku a hned na začátku
května nás čeká další povedená akce!

Všechny tyto akce budou otevřeny široké veřejnosti a všechny zakládající členky budou
připraveny na Vaše zvídavé dotazy.

V úterý 3.5. v 16 hodin se na oslavu Mezinárodního dne lesních školek potkáme
u kostela Zvěstování Panny Marie v Janovičkách. Pro děti máme připravenou ochutnávku
z mnoha možných lesních aktivit. Budeme
společně tvořit, budeme probouzet fantazii,
přineseme dar probouzející se přírodě a každý účastník si i malý přírodní dárek odnese.
Na celé naše počínání bude dohlížet
svým přívětivým očkem skřítek Francek, jakožto symbol přírodní pedagogiky.

Nepřekvapivě jsou zakládajícími členkami
spolku Olšinka maminky, které chtějí zprostředkovat svým dětem každodenní kontakt
s přírodou a naučit je nejen barvy a počítání,
ale také uvědomění si základních podmínek
k životu na Zemi reálnou zkušeností s nimi.

Oslavu dne lesních školek letos doprovází heslo „V lese jako v pohádce“. Téma bylo vybráno Asociací lesních mateřských školek (dále
ALMŠ), aby poodhalilo cípek opony malebného času, kdy děti v přírodě tvoří, improvizují, ale i odvážně hrají v rolích lesního divadla.

Školka Olšinka se otevře pro děti v Luži
a okolí již v září tohoto roku. Do té doby se
pod pomyslnou vlaječkou spolku Olšinka uděje několik akcí nabitých nejen zábavou pro
děti, ale i informacemi pro rodiče, které tato
forma předškolního vzdělávání zajímá.

Tak uvidíme, jestli se i nám v kulisách lesa podaří divadélko shlédnout.
A že pořád nevíte, co si pod takovou lesní školkou představit?
Vřele doporučujeme web ALMŠ, jíž jsme
členy a velmi děkujeme za poskytnutou informační podporu. Na webu www.lesnims.cz, se
dozvíte nejen obecné informace, ale i spoustu
zajímavostí napříč lesními školkami v republice i zahraničí.
Avšak jako má sto kuchařů sto chutí, tak i každá
lesní školka má svá specifika.
Proto nezapomeňte sledovat náš Facebook Lesní klub Olšinka, kde budeme sdílet fotky z přípravných prací, ale i proběhlých akcí. Také Vás
zde budeme informovat o plánovaných událostech. Brzy připojíme oficiální webové stránky.
Klub Olšinka, z.s.

FLORBAL V LUŽI
Když jsme na konci září 2021 začínali s ﬂorbalem
v Luži, tak to vypadalo, že se nás nesejde dostatečný počet. Brzy se však situace obrátila a tělocvična
v pondělí od 18 hodin začala praskat ve švech. Pravda,
rozměry tělocvičny a skutečného ﬂorbalového hřiště
se liší a nemůžeme hrát na auty. Taky nejsem schopen
v jedné osobě vše odpískat a uhlídat. Kolikrát musím
dát na čest střelce, že hraje fér a říká pravdu, že to byl
gól. Jako že hra byla na podzim trochu nesmělá, když
někteří kluci drželi poprvé ﬂorbalku v ruce, tak letošní
jaro už jsme zařadili vyšší rychlost. S tím je spojené
vyšší riziko úrazů, kterým se při kolektivním sportu
těžko vyhneme. Ještě že jsme včas pořídili helmy pro
brankáře. Sice bazarové, ale zatím slouží. Rukavice
máme pouze improvizované. Celý provoz je pro děti
do 15 let zdarma, za což samozřejmě Městu děkujeme!
Pokud chci ale do budoucna zajistit klukům (nezapomínám ani na děvčata, sice zatím žádná dívka si zahrát
nepřišla) bezpečnou hodinku, potřeboval bych určitě
dobrovolníka. Tímto se tedy obracím nejen na rodiče
kluků ﬂorbalistů, ale i na vás ostatní z řad dospělých,
kdo byste měli ochotu, a někdy i nervy, v pondělí
s námi trávit čas. Hlaste se mi prosím buď na mobil:
720 737 324 anebo jednoduše příští pondělí přijďte.
Vašim dětem a ﬂorbalu zdar! P. Vostřel
PS: hrajeme pro radost ze hry :-)

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Co znamená SMART, připraveni na změny,
téma vzdělávání
Průřezovým tématem nových místních i národních strategií v rozmanitých oblastech života je koncepce SMART, která spočívá dle
současného pojetí odborníků na MMR (ministerstvo místního rozvoje) v myšlence rozvoje
tří stěžejních pilířů života na venkově – odolní
lidé a komunity, konkurenceschopná lokální ekonomika a zelené prostředí pro život.
Umožní jej nové technologické nástroje a inovativní přístupy (SMART řešení), které dříve
nebyly k dispozici (jsou založené zejména na
digitalizaci); posilují resilienci (odolnost) lidí,
území a institucí. Velmi zajímavou a inspirativní diskuzi (videozáznam) k tomuto tématu
najdete pod názvem Chytrá řešení pro naplňování strategií MAS na našem webu.
Na potřebě být připraven na klimatickou změnu a vědět, jaká opatření jsou vhodná, dostupná a účinná ve venkovském prostoru se shodlo
již 15 členských obcí MAS a další se postupně
přidávají. K podpoře těchto aktivit a v úzké
spolupráci se zastupitelstvy obcí se tak poda-

řilo připravit a podat žádost do výzvy 13/2021
v rámci Národního programu Životní prostředí,
která v případě schválení zajišťuje finanční
prostředky především na zpracování Akčního
plánu pro klima a energii, tzv. SECAP, což je
dokument, kterým disponuje již řada velkých
měst v ČR a nyní se stává aktuálním pro obce
a města i na venkově.
V reakci na informaci, že vláda posunula
zákaz provozu starých kotlů do r. 2024 informujeme, že je stále možné obracet se na
kancelář ohledně poradenství pro nízkopříjmové domácnosti, např. v souvislosti s výměnou kotle z důvodu konce jeho životnosti,
a v případě zájmu trvá i poradenství v rámci
kotlíkové kotace, nově je na webu MAS doplněn výčet podporovaných zařízení.
Mnoho novinek pro vás zpřístupňujeme ve
spolupráci s naší střešní organizací – Národní
sítí MAS ČR. Např. v oblasti vzdělávání vedle
informací pro zřizovatele, ředitele a pedagogy
sdílíme také příležitosti pro zájmové a neformální organizace, rodiče i žáky-vše najdete na
webu http://www.map2030.cz/. Nyní se jedná

např. o videozáznam z tematického dne LEX
Ukrajina z pohledu dopadů na školy, nebo se
můžete seznámit s mnohaletými zkušenostmi
našich kolegů v oblasti úspěšného začleňování cizinců ve videozáznamu Aspekty práce
s válečnými uprchlíky v možnostech strategií
CLLD v sekci Partneři MAS.
Jakým aktivitám se nyní spolek věnuje, kdo
jsou noví členové a jak se připravujeme na
nové dotační období 2021-2027 budeme diskutovat na valné hromadě, která je připravena
na 10. 5. 2022.
Sledujte naše aktivity na webech :
www.masskch.cz a facebooku www.facebook.
com/masskch
Kancelář MAS SKCH

ZPRÁVY Z BĚLÉ
18. března pozvali místní hasiči do klubovny členky sboru, aby společně s nimi oslavili
MDŽ a předali jim květiny.
19. března se po roční odmlce způsobené Covidem-19, uskutečnil na sále hostince
„U Jonáše“ již 9. ročník turnaje ve stolní hře
„Člověče nezlob se“. K hracím stolům usedlo
celkem 36hráčů, od 6 do 99 let. Urputné boje
a nasazení všech hráčů přineslo nejednu zajímavou bitvu, bojovalo se o každou figurku, která se dostala do domečku. Po 5 kolech napínavé
hry, vykrystalizovalo toto konečné pořadí:
Děti   6 - 15 let:
1. Košnarová Nela (Skuteč) - 22 bodů, 18
v domečku
2. Košnarová Leontýna (Skuteč) - 22 bodů, 16
v domečku
3. Ošťádal Michal (Podlažice)
Mladší medailisté si odnesli poháry, ovocný
šampus, tričko s emblémem turnaje a dorty.
Vítězka turnaje si odnesla krásný dort s
hrací deskou člověče a figurkami o váze 2,5
kg. Hráči na 2. a 3. místě získali medovník.

Ostatní dostali sladkou cenu dle svého umístění. Odměněn byl i nejmladší účastník turnaje Adam Handlíř (4,5 roku), který po celý
turnaj radil svému otci. Ten však nedbal jeho
pokynů a skončil až na 16. místě.
Dospělí:
1. Oláhová Diana (Skuteč) - 34 bodů
2. Burešová Dagmar (Luže) - 31 bodů
3. Košnar Miroslav (Skuteč) - 30 bodů
I v této kategorii obdrželi medailisté poháry,
šampaňské, tričko se znakem turnaje
a věcnou cenu dle svého umístění. Tu obdrželi
i všichni účastníci turnaje. Veškeré umístění
z turnaje najdete na stránkách FB Obec Bělá,
kde jsou vypsány i další akce konané v Bělé.
Turnaj se vydařil. Poděkování patří místnímu
hospodskému Ladislavu Babušovi, který věnoval do turnaje hezké ceny a se svým kolektivem se staral o výborné občerstvení účastníků
turnaje. Celý turnaj zorganizoval a řídil Jan
Sychra st. Rozhodčím mezi stoly a fotografem
turnaje byl Jan Sychra ml. Na závěr odměnili
hráči turnaje organizátory potleskem.
AKCE ve sportovním areálu 2022

V měsíci květnu se nám opět rozjede sezona
ve sportovním areálu, a tak Vám nabízíme přehled termínů konaných akcí.
Květen
•
21. 5. sobota 11. ročník OTEC - SYN - tenisový turnaj, začátek od 8 hodin
Červen
•
11. 6. sobota Oslavy 130 let založení SDH
Bělá, začátek oslav ve 13 hodin
•
slavnostní průvod obcí za doprovodu hasičské muziky p. Skaly
•
doprovodný program ve sportovním areálu
•
večerní zábava
•
25. 6. sobota 20. ročník Memoriálu Vladimíra Jarkovského, tenisový turnaj ve
čtyřhře pouze pro hráče klubu a jejich
hosty, začátek v 8 hodin (turnaj je již plně
obsazen).
Červenec
•
16. 7. sobota 22. ročník turnaje Jednotlivců v tenise, začátek v 8 hodin
•
23. 7. sobota 9. ročník „Posezení s dechovkou“, k tanci a poslechu bude hrát kapela
Lácaranka od Kyjova, začátek ve 14 hodin
•
30. 7. sobota 27. ročník OTEC - SYN nohejbalový turnaj, nejstarší turnaj tohoto
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druhu v republice
Srpen
•
6. 8. sobota 14. ročník Veteránů, tenisový turnaj ve čtyřhře. Dvojice musí
dosáhnout na 100 let a mladší z dvojice musí mít 45 let
•
13. 8. sobota soukromá akce
•
20. 8. sobota 26. ročník Memoriálu Karla Bláhy - tenisový turnaj ve
čtyřhře, začátek v 8 hodin
•
27. 8. sobota Dětská soutěž v požárním sportu - začátek v 8 hodin
•
15. ročník Memoriálu Jana Stoklasy
v požárním sportu pro muže a ženy začátek ve 14 hodin
Září
•
17. 9. sobota 3. ročník Poslední smeč
za Jirku Kremličku - tenisový turnaj družstev v Davis Cupu - začátek
v 8 hodin. Tenisté se do jednotlivých
družstev losují.
•
Na všechny akce bude bohaté občerstvení zajištěno. Na sportovní turnaje
se již nyní můžete přihlašovat na tel.
724 289 722 pan Sychra. Počet míst do
jednotlivých turnajů je omezen.
•
Přihlášky na hasičské soutěže přijímá
pan Jan Stoklasa na tel: 725 577 384.
•
Již nyní se na Vás těší pořadatelé jednotlivých akcí.
Zprávy z Bělé
23. 3. - byla zbourána autobusová čekárna naproti hostinci, která byla postavena
v r. 1964 při akci „ZET“ a sloužila občanům
57 let. Bohužel v posledních letech ji neustále znečišťovali nepřizpůsobiví občané
a nemohla tak sloužit svému účelu.
24. 3. - i přes zákaz pálení klestí a vypalování trávy bylo tento den evidováno v ČR
na 200 požárů s výjezdem jednotek. Jeden
takový se odehrál i v naší obci, kdy místní
občan pálil klestí a oheň mu nekontrolovatelně přeskočil na louku se suchou trávou.
Požár likvidovala hlídka MP Skuteč a dvě
jednotky hasičů z Luže a Chrudimi. Občan
byl potrestán pořádkovou pokutou 1000 Kč.
TENIS
Tenisová sezona sice již byla zahájena, ale
ta turnajová na své zahájení teprve čeká.
Prvním turnajem v našem areálu bude v sobotu 21. května, 11. ročník turnaje OTEC
- SYN. Začátek turnaje v 8 hodin. Přihlášky
do turnaj na tel: 724 289 722 p. Sychra do
čtvrtka 19. 5.
Sledujte fb stránky Obec Bělá, kde jste pravidelně o všech akcích informováni.
https://www.facebook.com/belauluze
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ZE SETKÁVÁNÍ V JANOVIČKÁCH
VYCHÁZKA ZA ORCHIDEJEMI
Na komentovanou vycházku unikátní rezervací
a botanickou lokalitou, kde roste 6 druhů orchidejí, se mohou zájemci vydat v neděli 15. května.
Sraz je v 15 hodin na návsi ve Sřemošicích,
a to za každého počasí. Střemošickou stráň a její
poklady představí svým svébytným způsobem
přírodovědec a člen Spolku Janovičky Vladimír
Lemberk.
NOC KOSTELŮ, MUŽSKÝ SBOR
“Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou
NOC mu budu zpívat a chválit ho.” Tak zní
letošní motto Noci kostelů. V chrámu Zvěstování Panny Marie v Janovičkách u Luže se sice
10. června nebude zpívat celou noc, ale hlasy
tu znít budou. A to hned dvacítka mužských
hlasů sboru VOCATUS ECUMENICUS. Jimramovské komorní pěvecké těleso vystoupí ve 21.00 hodin.

Sbor pokračuje v tradici amatérských mužských
pěveckých sborů svého regionu. “Jsme amatérským souborem, ale od počátku cítíme a ctíme
povinnost a závazek dobrým zpěvem šířit radost,
lásku, naději a dobrou náladu,” píší o sobě na
svém webu vocatus-ecumenicus.cz.
Sbor působí na Vysočině od roku 2006. Repertoár
tvoří převážně klasické a duchovní skladby, lidové písně a spirituály. Například v roce 2016 zpívalo těleso o Noci kostelů v Litomyšli. A jak o sobě
dále píší: “Pěvecký sbor je v regionu kraje Vysočiny a Českomoravského pomezí ojedinělým tělesem. Síla mužných hlasů a originální provedení
skladeb nabízí návštěvníkům všech vystoupení
sboru nevšední hudební zážitek.”
Samotnou Noc kostelů odstartují v Janovičkách zvony už v 17.50. Od 18 hodin bude
kostel otevřen návštěvám. Příchozí si jej budou
moci projít od sakristie po kůr, a to až do půlnoci.
Ještě než vystoupí sbor, mohou se příchozí věnovat poslechu četby z díla Jiřího Šotoly. Soňa
Krátká, kurátorka sbírek Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě, od 19.30 představí další části
z jeho románu Tovaryšstvo Ježíšovo. Vybrané
pasáže přiblíží hloubku a nadčasovost díla. Okolí
Luže v dobách 17. století, příchod jezuitů na východočeské panství Slavatů, stavbu Chlumečku
– to vše Šotola mistrně vykreslil.
Kniha Tovaryšstvo Ježíšovo poprvé vyšla v roce
1969 a záhy se stala bestsellerem, roku 2004 vzni-

kl stejnojmenný chorvatský film. Také hrob Jiřího
Šotoly nalezneme na hřbitůvku pod kostelem.
LADISLAV DVOŘÁK: KŘÍŽOVÁ CESTA
A DALŠÍ DÍLA
Na letní dny kostel opět oživí výtvarná tvorba.
Znamení moci, rozsáhlá básnická skladba Jana
Zahradníčka, inspirovala projektanta a výtvarníka Ladislava Dvořáka ke vzniku čtrnácti zastavení Křížové cesty. Právě ta budou v kostele
k vidění, včetně skic, které v souvislosti s jejich
vznikem autor vytvořil. Křížovou cestu doplní
také cykly, nebo jen části cyklů obrazů: Rok na
vsi, Pocta M. B. Braunovi, Pocta R. Magrittovi
a Křížová cesta.
Výstavu zahájí v neděli 12. června ve 14 hodin vernisáž. Zazní právě verše Jana Zahradníčka a také výtvarníkova otce, Ladislava Dvořáka
staršího. Recitovat bude Zuzana Namyslová
za doprovodu houslí Anny a Michaela Romanovských.
Zahradníčkovo dílo Znamení moci vykresluje
komunistický režim, který uchvátil moc v Československu a dalších zemích světa. Popisuje hroucení lidské společnosti a jejích morálních hodnot
i zrůdnost režimu, který obelhal lidi, připravil je
o jejich lidství a odvrátil od Boha.
Cílové obrázky jsou provedené metodou vytíraný
asfalt, kterou používal například romantický krajinář August Bedřich Piepenhagen.
Ladislav Dvořák, rodilý Pražan, který letos oslaví sedmdesátiny, je povoláním projektant veřejných interiérů. “Volnou výtvarnou prací, a to
jak malbou, tak grafikou, se ale zabývám celý
život,” říká o sobě. Do zdejšího kraje a ke kostelu
v Janovičkách jej přivedly návštěvy mladší dcery, která žije nedaleko Nových Hradů. Právě díky
cestám do zdejšího regionu se jeho díla nyní dostávají do kostela Zvěstování Panny Marie.
Tvorba Ladislava Dvořáka bude v kostele k vidění každou neděli vždy od 11 do 16 hodin. Výstava končí 31. července. Od 6. srpna budou
v Janovičkách k vidění díla Petra Čady Básníci ticha 2.
LACHTANÍ DIVADLO HONZY KOVAŘÍKA
aneb uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co
jste ještě neslyšeli…

Tři lachtani, mrož a principál. To je Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka, soubor nevídaných choreografií a „nadlidských výkonů“. Právě na ně se
po úvodních verších mohou těšit děti i dospělí.
Lachtaní divadlo Honzy Kovaříka vystoupí na
louce před kostelem 12. června v 15 hodin a jeho
vystoupení je volným pokračováním vernisáže.
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Potřebujete internet?
Každý potřebuje pořádný

internet

Nainstalujeme
vám jej zdarma.

A k němu televizi
se 150 programy.

Pomůžeme vám s přechodem
od konkurence.

Kontaktujte nás: Ladislav Peterka | Luže

775 222 654
www.poda.cz

POTRAVINY
Luže

Špekáčky
ručně vázané

Sup
e
cena r

a

Restaurace Na Kovarne vLuži

Hledá nové kolegy do svého týmu na pozice:
- číšník/servírka
- pomocný kuchař/kuchařka
- možnost letní brigády
Bližší informace na tel.: 777 544 988

-37%

11 90

18,90

KOUPÍM

Cena za 100 g

Pivo světlý ležák

-25%

11 90

15,90

1 l = 23,80
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Rychtář Premium
0,5 l

a zdarma

Choceňský
smetanový
jogurt 150 g
Vybrané druhy

-16%

10 90

12,90

100 g = 7,27

Akce platí 2. 5.–29. 5. 2022 pro prodejnu Luže.

Jablka
červená

-33%

19 90

29,90

Cena za 1 kg

Koupím staré pohlednice, bankovky, průkazy, vyznamenání, militaria, apod. Tel.: 608420808

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: Fiat1955@seznam.cz

PRODÁM
Prodám nové elektrokolo s baterií pro městský provoz
i do přírody. Cena 25 000 Kč, tel.: 724 240 908
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO
Červen

9. 7. od 17,00 h.

6. 8. od 19,00 h.

4. 6. od 16,00 h.

RODINNÝ MUZIKÁL
MŮJ DĚDA JE ČERT
Hrad Košumberk

Vinetůůů!
Hrad Košumberk

Kostel Janovičky

10. 7. od 15,00 h.

6. 8. od 18,00 h.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO
ADÁMKA

DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk

10. 6. od 18,00 h.

MUZEJNÍ NOC

Kostel Janovičky

LETNÍ KINO

Hrad Košumberk
15. 7. od 18,00 h.

10. 6.

Hrad Košumberk

Doly

7. 8. od 15,00 h.
ZKO LUŽE-ukázka výcviku ve sportovní
kynologii
Hrad Košumberk

13. 7. od 21,30 h.

Hrad Košumberk

BOLASO – COUNTRY ZÁBAVA

7. 8. od 14.00 h.

PYTLÁCKÁ NOC

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
P. ČADY

Luže a okolí

16. 7. od 20,00 h.

Otevřeno každou neděli do 18. 9.
Kostel Janovičky

11. 6. od 13,00 h.

Hrad Košumberk

10. 8. od 20,30h.

16. 7. od 18,00 h.

Hrad Košumberk

NOC KOSTELŮ

DIVADLO

VÝROČÍ 130. LET ZALOŽENÍ
SHD BĚLÁ

LETNÍ KINO

MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL MEZI-TÓNY 3. ROČNÍK

14. 8. od 15,00 h. a od 17,00 h.

VERNISÁŽ OBRAZŮ L. DVOŘÁKA
VÝSTAVA červen-červenec
od 14,30 LACHTANÍ DIVADLO

17. 7. od 15,00 h.

Hrad Košumberk

Kostel Janovičky

O holčičce, která se ještě nenarodila
Kostel Janovičky

17. 6. od 19,00 h.

23. 7. ve 20,00 h.

Večerní taneční zábava
12. 6. od 14,00 hod.

SKUPINA PLAVCI & JAN
VANČURA
Hrad Košumberk

Červenec
Červenec-srpen

VÝSTAVA - ZUZANA MELCKENBEECK
VYSOKÁ
Malby zátiší a šperky
Hrad Košumberk
1. 7. od 20,00 h.

LUŽE OPEN AIR-TANEČNÍ
ZÁBAVA
Fotbalový stadion
2. 7. od 9,00 h.

Zahrada Sochorka Radim

DIVADLO V. MARČÍKA

ÚKÁZKY DRAVCŮ A SOKOLNICKÁ
POHÁDKA
19. 8. od 20,00 h

SMARTBAND POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hřiště Luže

DIVADLO

20. 8. od 20,00 h.

23. 7. od 14,00 h.

K vašim službám
Hrad Košumberk

Sportovní areál Bělá

27. 8. od 20,00 h.

24. 7. od 15,00 h.

Klepání na nebeskou bránu
Hrad Košumberk

DS HRRR NEMOŠICE

Hrad Košumberk

DECHOVKA LÁCARANKA

KEJKLÍŘI/DS CHŮDADLO
Hrad Košumberk

DS NERUŠKRUH

27. 8. od 14,00 h.

30. 7. od 18,00 h.

BOLASO – COUNTRY ZÁBAVA

DĚTSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
ÚTOKU O pohár starostky města Luže

Hrad Košumberk

a Memoriál J. Stoklasy

31. 7. od 15,00 h.

28. 8. od 20,00 h.

Hrad Košumberk

Hrad Košumberk

POHÁDKOVÁ HITPARÁDA/DS VĚŽ

90 LET FOTBALU V LUŽI

LETNÍ KINO PRO DĚTI

Září

Srpen

Celodenní bohatý program
3. 7. od 20,00 h.

3. 8. od 20,30 h.

3. 9. od 17,00 h.

Loly Růža, ZUŠ Luže, The Krabice Revival
Band, Olga Lounová&Band, Roxette-revival,
Bolaso, GRI-GRI, Abakuk-řezbářská show
Hrad Košumberk

LETNÍ KINO PRO DĚTI

LETNÍ KINO

Hrad Košumberk

Hrad Košumberk

5.– 6. 7. od 10–17,00 h.

5. 8. od 17,00 h.

ŠERMÍŘI

Hrad Košumberk

KS KOLOHNÁT Divadlo pro děti a dospělé–Lakomá Barka a hudební program
Hrad Košumberk

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Změna programu vyhrazena / Organizátor: město Luže

WWW.HRADKOSUMBERK.CZ WWW.LUZE.CZ

červen–ZÁŘÍ 2022

5. 6. od 14,00 h.

KONCERT ÚČASTNÍKŮ LETNÍCH
MISTROVSKÝCH KURZŮ

DIVADLO R. BRZOBOHATÉHO

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 26. 3. 2022

KVĚTEN 2022

Matěj

Matěj

Mike

Mike

Lilian

Patricie

Lilian

Patricie
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2. 4. 2022

KVĚTEN 2022

Michal

Michal

Amálka

Amálka

Tobias

Tomášek

Tobias

Tomášek

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
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