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DUBNOVÉ SLOVO Z RADNICE
(že nám pomáhají
v náročných chvílích),
děkuji všem SPORTOVCŮM (že nám jdou příkladem), děkuji všem SPOLKŮM a ORGANIZACÍM (že
dělají naše město lepším),
děkuji všem DOBROVOLNÍKŮM (že nejsou lhostejní a nezištně pomáhají), děkuji všem SENIORŮM (že nám
předávají svoje zkušenosti), děkuji VŠEM,
kteří se umí jen tak usmát… Přidejte se
a v dalším čísle zpravodaje můžete i Vy
poděkovat.
Vaše starostka Veronika

Janovičky– Lubomír Šula

Vážení přátelé,
hned na úvod bych Vám upřímně popřála sváteční klidný velikonoční měsíc. Nezapomeňme na význam velikonočních
svátků – oslava zmrtvýchvstání a vítání
jara. Tedy nových začátků. Pro spoustu
lidí je to hodně náročné období, proto se
nezapomínejme dívat kolem sebe a případně podat pomocnou ruku. Samozřejmě si uvědomuji, že nejvíce se musím
dívat já, jako zástupce města. Snažím se
o to, ale bez Vás to všechno nedokážu.
Nebojte se tedy zavolat k nám nebo přijít.
Jak jen budeme moci, rádi Vám, v rámci
našich možností, pomůžeme.
A na čem teď pracujeme? Právě začínají stavební práce na novém sběrném
dvoře; věnujeme se projekční přípravě
dotací na příští rok (rekonstrukce místních komunikací, výsadba zeleně a mnoho dalších) ; dovybavujeme volnočasové
centrum v Žižkově ulici; dokončujeme
informační tabule a herní prvky v Dolích
a v Srbcích; odbornící zkoumají dobrkovský rybník (projekční příprava), začíná jarní úklid veřejných prostranství, hřbitovů
a místních komunikací; otevíráme hrad
Košumberk; chystáme program Košumberského léta; a mnoho dalšího.
A protože už se docela rozkoukávám,
tak cítím, jako moc málo město děkuje….
Jménem celého vedení města Luže a myslím i všech občanů, děkuji všem HASIČŮM (že tu jsou a střeží nás), děkuji všem
UČITELŮM (že nám pomáhají vychovávat
budoucí generaci), děkuji všem LÉKAŘŮM

KAM POVYRAZIT
Neděle 7.4. 2019 od 14:00
TJ LUŽE - SO DOLNÍ ÚJEZD
fotbal krajský přebor
Čtvrtek 11.4. 2019 od 18:00
KLUB ZDRAVÍ – PĚT JAZYKŮ LÁSKY
Volnočasové centrum
Pátek 12.4. 2019 od 8:00
UKLIĎME LUŽI A OKOLÍ
Náměstí Plk. J. Koukala
Sobota 13.4. 2019 od 10:00
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA, JARMARK
A OTEVŘENÍ LÁVKY | Hrad Košumberk
Sobota 13.4. 2019 od 14:30
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Rodinné centrum DaR Luže
Sobota 13.4. 2019 od 15:30
KLUB CESTOU NECESTOU
Plavby zaoceánskými loděmi
Konferenční sál Hamzovy odborné
léčebny
Sobota 20.4. 2019 od 14:30
DĚDEČKU, NAUČ MĚ…
PLÉST POMLÁZKU
Rodinné centrum DaR Luže
Neděle 21.4. 2019 od 14:30
TJ LUŽE - SK HOLICE
fotbal krajský přebor
Čtvrtek 25.4. 2019 od 7:30
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ LUŽE
Mateřská škola Luže

Čtvrtek 25.4. 2019 od 14:00
JARNÍ OTEVÍRÁNÍ HAMZOVA ARBORETA
Před budovou HTS v Hamzově léčebně
Luže-Košumberk
Čtvrtek 25.4. 2019 od 18:00
KONCERT Q VOX LAUDATE DOMINUM
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Pátek 26.4. 2019 od 15:00
DEN ZEMĚ | Rodinné centrum DaR Luže
Neděle 28.4. 2019 od 14:00
POUTNÍ MŠE SVATÁ | Kostel Zvěstování
Panny Marie v Janovičkách
Neděle 28.4. 2019 od 15:00
STAROČESKÉ MÁJE | Náves Doly
Úterý 30.4. 2019 od 17:00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC | Sportovní areál Bělá
Úterý 30.4. 2019 od 18:00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC + BOLASO
U rybníka pod Voleticemi
Úterý 30.4. 2019 od 18:00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC | Doly u Korunky
Středa 1.5. od 6:00
KOMENTOVANÝ POSLECH ZPĚVU PTÁKŮ
Soutok Krounky s Novohradkou
Neděle 5.5. 2019 od 14:30
TJ LUŽE – ŽSK TŘEMOŠNICE
fotbal krajský přebor
Sobota 11.5. 2019 od 6:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY | Rybník pod Voleticemi
Neděle 12.5. 2019 od 7:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ | ryb. Voletice
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MÍSTNÍ POPLATKY VE MĚSTĚ LUŽE PRO ROK 2019
Informujeme občany o výši
a splatnosti místních poplatků
za svoz komunálního odpadu
a poplatku za psa pro rok 2019.
POPLATEK ZA PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – TKO.
Tento poplatek je povinna hradit:
1.
•
•

•

•

fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

2. f yzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.

Sazba poplatku za poplatníka: 500,-Kč
Splatnost poplatku: do 30. dubna 2019
Poplatek můžete hradit v hotovosti na
pokladně Městského úřadu Luže, nebo
bezhotovostně převodem:
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.
POPLATEK ZA PSA
Držitel psa mající trvalý pobyt nebo sídlo
na území města Luže, je povinen zaplatit
tento poplatek za psa staršího 3 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 – 100 Kč
• za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domě je – 150 Kč
• za prvního psa drženého
v ostatních domech – 200 Kč
• za druhého a každého dalšího
psa v ostatních domech – 330 Kč

Splatnost poplatku: do 30. dubna 2019
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 podpisu příjemce uveďte Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem
k odlišným VS odděleně.
INFORMACE A DOTAZY
K POPLATKŮM VÁM SDĚLÍ:
Paní Hana Burešová
Tel: 469 633 987, email: pokladna@luze.cz

ODPOVĚĎ Z SÚS NA DOTAZ REKONSTRUKCE
KOMUNIKACE V RADIMI
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• DUBEN •

Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského
kalendáře v roce. Má 30 dní.
• Jméno duben pochází od slova dub.
• Duben začíná stejným dnem v týdnu jako červenec a v přestupném
roce jako leden.
• První dubnový den se nazývá apríl. Už
od 16. století je apríl spojen s různými
žertíky a drobnými zlomyslnostmi.
• Aprílové počasí označuje počastí
nestálé, proměnlivé a používá se
i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.
PRANOSTIK Y:
• Duben, ještě tam budem.
• Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
• Hodně-li v dubnu vítr duje,
stodola se naplňuje.
• Na mokrý duben – suchý červen.

UKLIĎME ČESKO
Zaměstnanci a vedení města Luže se
v pátek 12.4. 2019 od 8:00 zúčastní celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“ a vyrazí do všech koutů Luže i místních částí
sbírat odpadky.
Další dobrovolníci z řad veřejnosti a ostatních firem a organizací jsou srdečně vítáni.
S sebou pracovní rukavice, svačinu a dobrou náladu, výstražná vesta vhodná. Každý
sbírá dle svého tempa a výdrže.
Pytle a odvoz zajišťuje město Luže. Rukavice navíc jsou samozřejmostí.
Akce pokračuje i v sobotu 13.4. 2019,
kdy do, dosud neuklizených lokalit, vyráží
místní sbory SDH a další dobrovolníci. Přidejte se! Děkujeme!

DUBEN 2019 |
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ZELENÉ OKÉNKO

JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN. KDO?
Jednorázové plasty. Navrhujeme, vyřaďte
je ze svého života. Alespoň ty nejzbytečnější, které se dají nahradit. Jsou totiž největším viníkem právě tohoto typu znečištění planety. Igelitové pytlíky, lahve,
brčka, různé obaly. Používáme je sotva
pár minut, ale v řekách, oceánech, lesích
a na loukách poletují věky.
A problém není tak daleko od našich
domovů v ČR, jak by se mohlo zdát. Ani
změna není zdaleka jen v rukou velkých
hráčů či asijských zemí.
Každý z nás je totiž zodpovědný. Dokud
zde bude poptávka, bude i nabídka. Velké
podniky budou dále chrlit velehory zbytečných plastů. Tuto moc jim zkrátka do rukou
vkládá každý z nás, každý den. A i když se
mnoha lidem zdá, že nic proti tak velkému
problému nezmůžou, opak je pravdou.
Velké změny totiž v historii běžně začínaly u jednotlivců. Když změníme chování my, jednotliví spotřebitelé, pak vytvoříme dostatečný tlak na velké společnosti.
Eko, bio, uvědomělá spotřeba i neplýtvání se stane normální pro širokou masu
lidí (jako to kdysi bývalo) a velké podniky
změní své strategie.
Ve světě už se to děje. A ne zrovna pomalu. Lidé se kloní k bezodpadovým řešením a jednorázové věci vyměňují za znovupoužitelné alternativy:
1. Nepotřebujeme balenou vodu. Ta nejčistší nám teče z kohoutku. Nejlepší je
mít svou vlastní lahev, která nám při
troše péče vydrží klidně celý život.

2. J ednorázové vložky a tampony nejsou nutně nejlepší vynálezy století.
Menstruační kalíšek nebo látkové
vložky jsou mnohdy zdravější a ekologičtější varianta.
3. Plastové tyčinky do uší, vatové jednorázové odličovací tampony, plastová holítka či plastové kartáčky
na zuby – vše se dnes dá snadno nahradit. Bavlna či bambus jsou stejně
dobrými, dokonce lepšími a příjemnějšími, pomocníky.
4. Igelitové pytlíky hravě nahradíme síťovinovým sáčkem z biobavlny, třeba
Casa Oganica.
Na každý kousek ovoce, zeleniny
nebo pečiva nepotřebujeme jiný igelitový pytlík. Látkový sáček vydrží věky.
A může být super společníkem, kterého
už nedáte z ruky.
Že jednorázové plasty můžeme v životě úplně nahradit, moc dobře ví v Tierra
Verde, české firmě se srdcem na pravém
místě. Pod značkou Casa Organica tam
vyrábí krásné a praktické opakovaně použitelné pytlíčky na ovozel či pečivo, tašky a síťovky na nákup, látkové kapesníky,
hadříky či kartáče a štětky do kuchyně.
Hlava i srdce Tierra Verde, Nataša Foltánová, má totiž jasný cíl. Udělat z našich domácností udržitelná místa, kde
se nehromadí žádné igelitové pytlíky
a jiné plastové nesmysly. Rozhodla se začít vyrábět vše, co k čistému, zdravému
a bezplastovému domovu potřebujeme.
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beny, má certifikaci FSC. Máte tak jistotu,
že je získáváno ekologicky a hlavně legálně. A na výrobu štětin z kokosu a agáve
se využívá odpad, který by se jinak spálil
nebo nechal zetlít.
Tierra Verda a její Casa Organica jsou
zkrátka důkazem, že všechno jde i jinak.
Že nemusíme naši planetu denodenně
trápit a znečišťovat. Stačí mít k ruce ty
správné pomocníky.
Pokud se je rozhodnote zařadit do své
zero waste výbavy, je dost možné, že se
vám po starých plasťácích ani trochu nezasteskne. Tyhle alternativy totiž dýchají přírodou a jsou moc pěkné. Kdejaký
nakupovač či hospodyňka vám je bude
závidět. Mrkněte na ně. Podpoříte s nimi
českou firmu, jejíž srdce tepe pro přírodu.
			
Zdroj: https://
www.econea.cz/blog/past-jednorazovych-plastu-jak-z-ni-ven/

STAVEBNÍ ÚŘAD
Oznamujeme Vám, že stavební úřad
MěÚ Luže bude v termínu od 11.4.
2019 do 30.4. 2019 z provozních důvodů uzavřen. V případě dotazů se
prosím obracejte na telefonní číslo
733 715 052 (mimo pátek 12.4. 2019),
kde se pokusím váš požadavek vyřešit. Zástup bude v 1. patře u p. Hyksy.
Děkuji Vám za pochopení.
Michal Jelínek

PIŠTE NÁM
Podněty na opravy či zlepšení
a připomínky zasílejte na email:
mestskyurad@luze.cz. Děkujeme,
že s námi spolupracujete a pomáháte
nám všem žít v lepším místě.
Navíc z těch nejlepších surovin. V souladu s hodnotami Tierry, kde péče o Zemi
a hluboký respekt k jejím zdrojům je
na prvním místě.
Látkové výrobky jsou proto výhradně
z biobavlny. Jedině taková surovina je totiž etická jak vůči přírodě, tak vůči lidem,
kteří ji pěstují.
Tierra dbá nejen na etické pěstování
bavlny, ale i na její zpracování. Výrobní firma, kde si bavlněné pytlíčky a síťovky nechává šít, své zaměstnance spravedlivě odměňuje a poskytuje jim bezpečné pracovní
prostředí. Celý proces pěstování, sklizně
a výroby je tak naprosto transparentní.

TO ALE NENÍ VŠECHNO! EKO RÁJ
I V KUCHYNI
U sáčků z biobavlny a síťovek ale Casa Organica rozhodně nekončí! V rukávu má
i biobavlněné ubrousky na svačinu, kapesníky, utěrky nebo měkounké ručníky.
A nově začala vyrábět i super pomocníky na úklid! Drátěnky se totiž v dnešní
době změnily spíše na plastěnky. Plastové štětky na WC vydrží sotva pár šplouchnutí a kartáče s tvrdými plastovými štětinami natropí víc neplechy než užitku…
Tierra je proto nahradila dřevem, štětinami z agáve a kokosovými vlákny. Dřevo, ze kterého jsou rukojeti kartáčů vyro-

PODĚKOVÁNÍ

Je příjemné se ujistit, že kolem nás
ještě žijí poctiví spoluobčané. Mezi
ně určitě patří pan Liško ze Střemošic.
V pátek 22. února vypadla dceři
u auta moje peněženka, ve které byl
větší finanční obnos a všechny moje
doklady. Pan Liško parkoval vedle
nás, peněženky si všiml a odevzdal ji
na poště. Veliké díky, pane Liško.
Věra Románková,
Košumberk
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HRADNÍ SEZÓNA 2019 ZAČÍNÁ
V BŘEZNU OSLAVILI
SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM:

po nové „Lávce“. Ta je nyní druhou vstupní branou na nádvoří, které návštěvníkům
nabízí prohlídkový okruh, návštěvu lapidária nebo výstup na vyhlídku. V minulém týdnu hrad navštívila Východočeská
televize. Natočili jsme s ní pro pořad Toulky Pardubickým krajem malý dokument
s pozvánkou na výlet na hrad Košumberk
a významné okolní památky.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Bránu hradu v tomto roce otevře naše
nová kastelánka Karolína Havlíčková v sobotu 13. dubna 2019. Na nádvoří se jako
každý rok odehraje řada společenských
a kulturních akcí, koncerty, výstavy, letní
kino a jiné, vše v rámci Košumberského
léta, jehož program bychom rádi uveřejnili v příštím čísle. Letošní novinkou je
zpřístupnění hradu osobám se sníženou
schopností pohybu, seniorům, maminkám s kočárky z areálu Hamzovy léčebny

VSTUPNÉ PRO ROK 2019

NÁVŠTĚVNÍ DOBA 2019

Dospělí

Duben (od 13.4.):

10–17 hod.

pátek, sobota, neděle (státní svátky)
Květen:

10–17 hod.

středa–neděle (státní svátky)
Červen–září:

10–17 hod.

úterý–neděle (státní svátky)
Říjen:

10–17 hod.

středa–neděle (státní svátky)
Listopad, prosinec:

ZAVŘENO

35 Kč

Děti do 18 let, senioři a osoby ZTP

175 Kč

Rodinné (2 + 2 děti do 18 let)
Děti do 6 let

zdarma

Povolení k fotografování

30 Kč

Pes

20 Kč

MŠ, ZŠ skupinové vstupné

20 Kč/dítě

PERMANENTKY PRO OBČANY
MĚSTA LUŽE A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Dospělí
Děti, senioři, ZTP

MÁME MĚSTSKOU POLICII,
NEBOJTE SE JI ZAVOLAT!
V našem městě a ve všech místních
částech města Luže působí, na základě
veřejnoprávní smlouvy, Městská Policie Skuteč. Sice má v názvu Skuteč, ale
opravdu jsou tu všichni strážníci i pro
Luži a okolí, a proto se nebojte je zavolat na pomoc. Město Luže se finančně
podílí na jejich fungování, proto mají
všichni občané právo na jejich pomoc. Řešte problémy hned a nečekejte,
až si jich všimne někdo jiný. Pokud Vás
na vsi dlouhodobě ohrožují pobíhají-

70 Kč

70 let Vlasta Jiráčková, Luže
75 let Hana Valková, Luže
František Holomek, Luže
Jaroslav Rabas, Srbce
80 let Jaromír Křepelka, Košumberk
85 let Libuše Sádovská, Bělá
Bohdana Hromádková, Doly
87 let Milada Petrasová, Zdislav
89 let Františka Petružálková, Domanice
Marie Janoušková, Bělá
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví!

V UPLYNULÉM OBDOBÍ
JSME SE ROZLOUČILI S
Libuší Čejkovou, Doly – 89 let
Václavem Zárubou, Luže – 82 let
Josefem Rabasem, Bělá – 68 let

NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
V LUŽI BYLY SLAVNOSTNĚ
PŘIVÍTÁNY TYTO DĚTI
Lucie Děťáková, Luže
Daniel Dobrovolný, Luže
Vendelín Erychleb, Radim
Izabela Hlaváčková, Dobrkov
Valentýna Slavíková, Luže

100 Kč
50 Kč

Tel.: 731 557 507

cí psi, pokud máte podezření na vznik
skládky nebo znečištění, pokud máte
podezření na přestupek, pokud dojde
k poškození městského i soukromého
majetku a při spoustě dalších situací.
Nebojte se zavolat 731 557 507! Pokud
se nejedná o akutní situaci nebo si nejste jisti, můžete se strážníkem situaci
alespoň prokonzultovat telefonicky.
Strážníci jsou tu pro nás! Děkujeme
Vám, že nejste lhostejní.

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA NA HRADĚ
KOŠUMBERK
13. dubna chystáme pro návštěvníky hradu
Košumberk velikonoční jarmark s velikonoční výstavou. Budeme moc rádi, když se budete na výstavě přímo podílet svými výrobky,
velikonočními perníčky a různou výzdobou,
která k tomuto období patří. Své výtvory
nám můžete donést do 10. dubna přímo
na hrad nebo do informačního centra v Luži.
Budeme se těšit a děkujeme.
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VÝPISY
USNESENÍ
Výpis usnesení
ze 7. zasedání Rady města
Luže konané dne 11. února
2019 od 16:00 v zasedací
místnosti MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/07: Dodatek č. 3 ke smlouvě
o poskytování služeb
s Domovem na rozcestí
Svitavy, dle přílohy.
02/07: Žádost o finanční
příspěvek ve výši 2.500,- Kč
na výroční valnou hromadu
SH ČHMS – okrsek Luže,
dle přílohy.
03/07: Finanční dar pro
Základní školu Luže
ve výši 2.000,- Kč pro akce
školní družiny, poskytnutý
firmou ALFA 3, s.r.o., dle přílohy.
04/07: Finanční dar pro
Základní školu Luže
ve výši 2.000,- Kč pro akce
školní družiny, poskytnutý
firmou Lesy Luže, s.r.o.,
dle přílohy.
05/07: Ceník víceúčelového
sportovního hřiště, dle přílohy.
06/07: Pověření Pardubického
kraje č.j. KrÚ 10342/2019
k zajištění dostupnosti
poskytování sociální
služby zařazením do Sítě
sociálních služeb Pardubického
kraje a k poskytování sociálních
služeb jako služeb obecného
hospodářského zájmu pro
Město Luže, náměstí
Plk. Josefa Koukala č. p. 1,
538 54 Luže, IČ: 00270440,
dle přílohy.
07/07: Rada města Luže
pověřuje starostku města
vypsáním architektonické
soutěže na návrh zpracování
„pláně pod Chlumkem
a stylového dětského hřiště
u volnočasového centra“.

INFO Z RADNICE
08/07: Dodatek č. 1/2019 Směrnice
pro poskytování a účtování
cestovních náhrad, dle přílohy.
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže
schválit:
09/07: Záměr zřízení Osadních
výborů pro místní části města Luže.
Rada města navrhuje/doporučuje
Zastupitelstvu města Luže
schválit:
10/07: Záměr zřízení „Výboru
na ochranu životního prostředí“.
Rada města neschvaluje:
11/07: Požadavek na skácení 4 ks
bříz na p.p.č. 243/2 v k. ú. Zdislav.

Výpis usnesení
z 8. zasedání Rady města
Luže konané dne 25. února
2019 v 15:45 hodin v zasedací
místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/08: Dodatek č. 1 ke Smlouvě
č. SD-01/2014 o provozu sběrného
dvora ve městě Luže.
02/08: Nabídku na modernizaci
webových stránek města Luže
od Galileo, dle přílohy.
03/08: Uzavření Příkazní smlouvy
na realizaci projektu „Sběrný
dvůr Luže-stavební část.“
04/08: Uzavření Smlouvy o dílo
s nehmotným výsledkem
na realizaci projektu.
„Sběrný dvůr Luže-stavební část.“
05/08: Ceník pedikúry v Domě
s pečovatelskou službou Luže,
dle přílohy.
06/08: Přidělení bytu v bytovém
domě v Luži, U Stadionu č. p. 259,
byt č. 2 na dobu určitou,
od 1.3. 2019 do 29.2. 2020,
dle přílohy.
07/08: Prodloužení nájemní
smlouvy k bytu č. 11 v bytovém
domě v Luži č. p. 259, U Stadionu,
paní Aleně Doubravské, na dobu
určitou do 31.5. 2019, dle přílohy.
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08/08: Dohodu o ukončení
nájmu nebytového prostoru
č.p. 1 hradu Košumberk k 28.
2. 2019, dle přílohy.
09/08: Rozpočtové opatření
č. 1/2019, dle přílohy.
10/8: Návrh usnesení:
1. R
 ada města Luže schvaluje
uzavřenou výzvu k podání
nejvhodnější nabídky „Systém
odděleného sběru pro město
Luže-stavební část,“
2. R
 ada města Luže schvaluje
seznam firem pro podání
nabídky na stavbu „Systém
odděleného sběru pro město
Luže-stavební část,“
3. R
 ada města Luže schvaluje členy
hodnotící komise ve složení:
Roman Sýs, Ing. Pavel Vodvárka,
Antonín Janiš, DiS., náhradník
Bc. Veronika Pešinová, MBA,
zapisovatel Pavel Peroutka.
11/08: Dodatek č. 2 ke Kupní
smlouvě č. 1740 – Písník Kinský s.r.o.,
IČ.: 25965000, dle přílohy.
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže schválit:
12/08: Rozdělení neinvestiční dotaci
spolkům pro rok 2019, dle přílohy.
13/08: Záměr prodeje části
přeplocené pozemkové parcely
č. 1120/8 o výměře cca 150 m2,
zahrada v k.ú. Luže k č.p. 115
Košumberk (manželé Viktor
a Hana Shejbalovi).
14/08: Záměr prodeje části
přeplocené pozemkové parcely
č. 1120/8 o výměře cca 150 m2,
zahrada v k.ú. Luže k č.p. 117
Košumberk (manželé Josef
a Miluše Křepelkovi).
15/08: Smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě realizované stavby
č. IV-12-2016691/ VB/4 Luže,
1149/2, Andrea Šulcová-KNN.
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže neschválit:
16/08: Záměr zakoupení pozemku
p.p.č. 1149/5 v k. ú. Luže o výměře
cca 575 m2 v k. ú. Luže. p.p.č. 1149/5
v k. ú. Luže o výměře cca 575 m2
v k. ú. Luže.
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Výpis usnesení
z 9. zasedání Rady města
Luže konané dne 11. března
2019 v 08:00 hodin v zasedací
místnosti na MěÚ Luže

10/09: Nový ceník nájemného
pro konání kulturních akcí
a plesů v objektu města Luže
platný od 1.4. 2019 pro,,Kulturní
dům Radim “, 538 54 Luže. Cena
nájemného včetně energií je
ve výši 4.000,- Kč + vratná kauce
ve výši 5.000,- Kč, dle přílohy.

Rada města schvaluje:
01/09: Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.
(žadatel – ČEZ Distribuce a.s.)

11/09: Nákup zboží a kované
hradní brány od společnosti
Lesy Luže, s.r.o., dle přílohy.

02/09: Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.
(žadatel - Jitka Ptáčníková)
03/09: Hospodářský výsledek
za rok 2018 příspěvkové organizace
Mateřská škola Luže, okres Chrudim
a jeho rozdělení do rezervního
fondu a fondu odměn, dle přílohy.
04/09: Hospodářský výsledek za rok
2018 příspěvkové organizace Základní
škola Luže, okres Chrudim a jeho
rozdělení na krytí ztráty z minulých
let a do rezervního fondu, dle přílohy.
05/09: Hospodářský výsledek
za rok 2018 příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Luže,
okres Chrudim a jeho přidělení
do rezervního fondu, dle přílohy.
06/09: Účetní závěrky příspěvkových
organizací města Luže – Základní
škola Luže, okres Chrudim, Základní
umělecká škola Luže, okres Chrudim
a Mateřská škola Luže, okres
Chrudim za rok 2018, dle přílohy.
07/09: Cenovou nabídku od Pavlíny
Florianové, IČ 72822589, na řízení
projektu „Efektivní veřejná správa
města Luže“, dle přílohy.
08/09: Smlouvu o poskytování
právní pomoci s Mgr. Alenou
Šlajsovou, dle přílohy.
09/09: Nový ceník nájemného pro
konání kulturních akcí a plesů
v objektu města Luže platný
od 1.4. 2019 pro,, Kulturní dům
Doly “, Doly č.p. 24, 538 54 Luže.
Cena nájemného včetně energií je
ve výši 3.000,- Kč + vratná kauce
ve výši 5.000,- Kč, dle přílohy.

12/09: Finanční dar pro Domov
na rozcestí Svitavy za účelem
poskytování pobytových služeb
sociální péče ve výši 3.000,- Kč,
dle přílohy.
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oprava a repase vnitřních
oken a dalších truhlářských
výrobků domu č.p. 35 Luže
(Jana Hrubá) 535 000,- Kč
2. Poskytnutí finančního
příspěvku jako podíl města
Luže ve výši 112.000,- Kč
18/09: Rozpočtové opatření
č. 2/2019, dle přílohy.
19/09: Žádost na Pardubický kraj
ve věci přezkoumání hospodaření
územního samosprávného
celku za rok 2019.
20/09: Čerpání rozpočtu města
za období I. - XII. /2018, dle přílohy.

13/09: Finanční dar pro Sportovní
unii Chrudimska, z.s. za účelem
zajištění slavnostního vyhlášení
výsledků ankety „Nejúspěšnější
sportovec Chrudimska roku 2019“
ve výši 3.000,- Kč, dle přílohy.

21/09: Podání žádosti o dotaci
na projekt zaměstnanosti v regionu
z výzvy „Spolupráce v území – faktor
růstu zaměstnanosti“ vyhlašované
Místní akční skupinou Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z. s..

14/09:
1. R
 ozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na stavbu: „Systém
odděleného sběru pro město
Luže – stavební část.“
2. Z
 ahájení jednání o uzavření
smlouvy na předmět plnění
veřejné zakázky na stavbu:
„Systém odděleného sběru pro
město Luže – stavební část.“

22/09: Podání žádosti o dotaci
na projekt pro Základní školu Luže,
okres Chrudim z výzvy „Infrastruktura
pro vzdělávání“ vyhlašované
Místní akční skupinou Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z. s.

Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže schválit:
15/09: Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace mezi
městem Luže a SH ČMS
– Sborem dobrovolných
hasičů Luže, dle přílohy.
16/09: Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace mezi
městem Luže a Tělovýchovnou
jednotou Luže, z. s., dle přílohy.
17/09:
1. R
 ozdělení poskytnutého
finančního příspěvku Ministerstva
kultury ČR z Programu regenerace
památkových zón na rok 2019
v celkové částce 535 000,- Kč takto:
Oprava vnitřních omítek
v místnostech v I. NP, repase
a oprava dřevěných vrat průjezdu
do dvora, oprava a repase
obložkových vnitřních dveří,

23/09: Ukončení provozu rádia Luže.
24/09: Ukončení realizace akce „Luže
– Doly, zajištění zdroje pitné vody.“
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města
Luže vzít na vědomí:
25/09: Inventarizační zprávu
města Luže za rok 2018.
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže
schválit/neschválit:
26/09: Přijetí dotace ve výši
2.500.000,- mil. Kč na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky
z dotace Ministerstva vnitra ČR.
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže delegovat:
27/09: Jako zástupce města Luže
na valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,
IČ: 48171590, se sídlem Novoměstská
626, 537 01 Chrudim, jejíž je město
akcionářem, pana/paní .......... nar.
.......... bytem .......... dle přílohy.
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BYDLENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Byty v DPS jsou byty zvláštního určení podle § 2300 zákona
č.89/2012Sb, občanský zákoník. Jedná se o samostatné bytové
jednotky určené k bydlení seniorů a zdravotně postižených
dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, kteří
jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro
zajištění některých potřeb vyžadují pomoc jiné osoby.
Pečovatelská služba je zde zajišťována
v pracovních dnech od 07:00 do 15:30
hod, po domluvě od 15.30 do 20.30 hod.
a o víkendech. Úkony jsou poskytovány
na základě smlouvy za úhradu dle platného ceníku.
PODMÍNKY PRO PŘIDĚLENÍ BYTU
Jednoznačným kritériem pro umístění
do DPS je potřebnost úkonů pečovatelské
služby, vyjádřená uzavřením smlouvy o poskytování PS a odebíráním služeb za úhradu (tzn. pravidelné odebírání minimálně
dvou základních úkonů pečovatelské služby a to po celou dobu nájemní smlouvy).
Občan v době podání žádosti dosáhl
důchodového věku nebo je příjemcem
invalidního důchodu a byl mu přiznán
příspěvek na péči odpovídající I. nebo II.
stupni závislosti dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (nebo je občan žadatelem
příspěvku na péči).
Občan nesmí mít žádné dluhy vůči městu Luže.
POSTUP PŘI UVOLNĚNÍ BYTU
1. Město Luže využívá veškeré možnosti,
jak informovat své obyvatele o uvolněném bytě (webové stránky, informace v Lužském zpravodaji, vyhlášení
rozhlasem).
2. Žadatel, který se uchází o byt, podá žádost na předepsaném formuláři k ve-

doucí hospodářsko-správního odboru
nebo v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou na Výsluní 9, Luže.
Žádosti budou k dispozici v Domě
s pečovatelskou službou, na webových stránkách v sekci Pečovatelská
služba a v kanceláři vedoucí hospodářsko-správního odboru po zveřejnění
volného bytu.
3. Žádosti se přijímají pouze po oznámení volného bytu, není veden pořadník zájemců!!!
4. Žádosti o byt se předají sociální pracovnici Města Luže, která provede sociální šetření u všech zájemců. Žadatel
je povinen umožnit sociální pracovnici sociální šetření hodnotící sociální
situaci žadatele a potřebnost poskytovaní pečovatelské služby. Při sociálním šetření se přihlíží ke skutečnosti,
zda se žadatel snaží svoji situaci řešit
za pomoci rodiny. Je-li žadatel ze
vzdálenější obce, je podána žádost
na příslušnou obec, aby provedla sociální šetření. Při sociálním šetření se
zjišťuje sociální potřebnost žadatele,
jaké služby potřebuje, zda jsme
schopni jeho potřeby naplnit. Žadatel
obdrží domovní řád, ceník služeb,
vnitřní pravidla pro poskytování PS.
5. Zápisy ze sociálních šetření předá sociální pracovnice vedení Města Luže.
O přidělení bytu v DPS rozhoduje
Rada města. Na přidělení bytu v DPS

PEDIKÚRA
V LUŽSKÉM DOMĚ
S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU

„Nešidíte své nohy?“

Jsme zvyklí pečovat o svůj zevnějšek návštěvami v kosmetických salonech, u kadeřníka…, jen ty naše nohy tak trochu
opomíjíme.
Ošetření je možné provést v DPS nebo
přímo u Vás doma. Vše potřebné vozím s sebou. Nabízím ošetření nohou
od 170 Kč (základní pedikúra) do 220 Kč
(rozšířená nabídka pedikúry). Ošetření

není právní nárok. Proti rozhodnutí
Rady města není přípustný žádný
opravný prostředek podle zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
6. Rada města si vyhrazuje právo přednostního udělení bytu občanům, kteří
jsou v nepříznivé sociální situaci, které
se bude posuzovat individuálně na základě sociálního šetření.
7. Žadatel je informován o přidělení bytu
a je s ním dohodnut termín uzavření
nájemní smlouvy a převzetí bytu. Nájemní smlouvu mezi žadatelem a Městem Luže uzavírá starostka města,
zpravidla na dobu neurčitou, nedohodnou- li se obě strany jinak.
8. V případě nepřidělení bytu je žadatel
písemně vyrozuměn, a to do 30 dní
od usnesení Rady města. Veškeré podané žádosti a zápisy ze sociálních šetření jsou poté ihned skartovány.
KOHO NENÍ MOŽNÉ DO BYTU
ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PŘIJMOUT
Zájemce, který:
a) je schopný žít samostatně ve stávajícím prostředí bez cizí pomoci,
b) je odkázaný na stálou pomoc druhé
osoby 24 hodin denně a není schopen
se o sebe v době nepřítomnosti pracovníků pečovatelské služby postarat,
c) trpí psychickými nebo psychiatrickými poruchami, pod jejichž vlivem by
ohrožoval sebe nebo své okolí,
d) narušoval by společné bydlení (alkoholismus, toxikománie, rysy nesnášenlivosti, agresivita, nadměrná hlučnost, asociální chování),
e) trpí demencí nebo je mentálně postižený v takové míře, že není možné, aby
bydlel samostatně v nájemním bytě.
diabetické nohy 250 Kč. Dále nabízím manikúru, která je z důvodu nedostačujícího
prostoru převážně směřována do domácího prostředí. Kompletní ceník naleznete
na webových stránkách http://www.luze.
cz/pece-a-sluzby/pecovatelska-sluzba/.
Každý rok ujdeme tisíce kilometrů,
a proto si naše nohy zaslouží excelentní
péči. Pedikúra není přepych, ale nutná
prevence a péče o své zdraví.

LENKA ŠIMKOVÁ

Na Výsluní 9, Luže (budova DPS)

OBJEDNÁVKY NA 730 871 333
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TELEFONNÍ KONTAKTY, KTERÉ SE HODÍ
Jméno a příjmení

Pracovní pozice

Pevná linka

Mobil

E-mail

469 671 128

603 507 758

starostka@luze.cz

x

733 184 221

mistostarosta@luze.cz

MĚÚ LUŽE
Bc. Veronika Pešinová, MBA Starostka
Ing. Pavel Vodvárka

Místostarosta

Ing. Hana Broklová

Tajemnice

463 034 922

730 891 140

hana.broklova@luze.cz

Bc. Lada Vodičková

Asistentka starostky a místostarosty
/E-podatelna

469 633 984

736 481 208

mestskyurad@luze.cz

lenka.hyksova@luze.cz

HOSPODÁŘSKO – SPRÁVNÍ ODBOR
Lenka Hyksová

Vedouci (HSO) od 01. 05. 2019

469 633 985

730 891 759

Hana Burešová

Pokladna

469 633 987

x

Tomáš Pelcman

Účetní

x

776 760 900

ucetni@luze.cz

Lucie Tesařová

Matrikářka

469 633 986

737 409 698

matrika@luze.cz

Michal Jelínek

Vedoucí stavebního úřadu

469 671 126

733 715 052

stavebniurad@luze.cz

Antonín Janiš, Dis.

Investiční technik

463 034 924

607 148 465

antonin.janis@luze.cz

Blahoslav Hyksa

Investiční technik

463 034 924

736 481 207

hyksa@luze.cz

x

x

pokladna@luze.cz

STAVEBNÍ ODBOR

PRACOVNÍK ROZVOJE MĚSTA
Mgr. Dominik Pidima

Pracovník rozvoje města

dominik.pidima@luze.cz

ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU – Turistické informační centrum (TIC)
Lenka Kašparová

Vedoucí pracovnice

463 034 720

736 481 206

tic@luze.cz

469 672 191

736 481 205

kosumberk@luze.cz

463 034 707

x

HRAD KOŠUMBERK
Karolína Havlíčková

Kastelánka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Jaromíra Márová

Knihovnice

knihovna@luze.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA LUŽE (DPS)
Bc. Gabriela Jírová

Sociální pracovnice

x

730 871 334

gabriela.jirova@luze.cz

Monika Pidimová

Vedoucí přímé péče

469 672 015

730 871 336

dps@luze.cz

Vladimíra Kolářová

Pečovatelka

469 672 015

730 871 337

dps@luze.cz

Lenka Šimková

Pedikérka

469 672 015

730 871 333

dps@luze.cz

SLUŽBY MĚSTA (DOS), SKLÁDKA DOLEČKA A SBĚRNÝ DVŮR
Pavel Richter

Vedoucí pracovník

x

734 318 892

pavel.richter@luze.cz

Lukáš Poluda

Správce - sběrný dvůr

x

776 202 564

Marek Kopecký

Správce -sportovní areál

x

774 162 234

maras.kop@seznam.cz

Dana Richterová

Pronájem sportovní haly/rezervace

x

721 280 695

dana.rich@seznam.cz

Jednatel

x

724 141 331

lesy@luze.cz

x

SPORTOVIŠTĚ

LESY LUŽE, s.r.o.
Jan Soukup
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VÝJEZDOVÁ
JEDNOTKA
MĚSTA LUŽE
INFORMUJE
Výjezdová jednotka v roce 2018 vyjela
k 44 událostem – požáry, autonehody,
pomoc ZZS s transporty pacienta a technická výpomoc – to je hlavní náplní jejich
práce. Pokud číslo 44 zprůměrujeme, znamená to, že VJ vyráží na pomoc, nejen našim spoluobčanům, každý osmý den.
Po nástupu paní starostky a nového
zastupitelstva na radnici se podařilo dokončit realizaci nákupu termokamery,
která je významným pomocníkem při
požárech – odhalí ohnisko požáru, dete-

MLADÍ HASIČI
SDH LUŽE
Rádi bychom se ve vzpomínce vrátili
na konec roku 2018. Chtěli bychom poděkovat za možnost vnést vánoční atmosféru do Domova klidného stáří Glossus
a místního Domu pečovatelské služby.
Děkujeme za vřelé přivítání, krásné setkání a možnost „zahrát si na Ježíšky“.
A protože jsme si tu krásnou vánoční
atmosféru chtěli trošku prodloužit, první
schůzka roku 2019 byla trochu tajemná,
ale úplně vánoční. Ten den nasněžilo,
a my jsme se vypravili na místní hřbitov, kde jsme rozsvítili spoustu světýlek
Hamzovým dětem i panu Hamzovi. Procházka to byla trošku smutná, ale rozhodně krásná.
Další schůzky jsme již zvyšovali formu
v tělocvičně malé školy, kde jsme si užili

kuje přehřáté nádoby např. tlakové lahve
a tímto je možné ochránit zasahující hasiče před nebezpečím.
Paní starostka se velice zajímala ihned
od počátku, jak VJ funguje, nejen její
chod, ale i nutnost obnovy a modernizace jejího vybavení.
Dne 22. února jsme obdrželi dva významné pomocníky – vakuovou matraci a automatický externí defibrilátor, kteří dokáží
zachránit život nejen při autonehodách.
AED značky LIFEPOINT s téměř intuitivní obsluhou a vakuová matrace EM- 10/2
EGO Zlín, se kterou se již členové výjezdové jednotky během své činnosti mnohokrát setkali.
V tento den proběhlo zaškolení na nové
pomocníky, ale i velmi důkladné školení
první pomoci, kterého se zúčastnili nejen
členové VJ, ale i sboru.
Doufáme, že tyto pomocníky nebude
třeba použít, ale dojde-li k takové situaci,
nechť jsou nápomocni k záchraně života.
míčové hry, základy požárních disciplín,
ale neopomněli prohlubovat své znalosti
na zkoušky odbornosti, a malovat obrázky do soutěže PO očima dětí.
2.3. mnozí z nás nemohli dospat, protože je čekal velký den. Vyrazili jsme do Tuněchod na zkoušky odborností. Velcí kluci
na odbornost strojník, mladší na strojník
junior, ti noví na preventista junior a Barča,
jediná starší dívka na odbornost kronikář.
Všichni na zkouškách uspěli a ukázali, jak
šikovnými dětmi se náš sbor pyšní.
A jaké jsou naše plány? Příprava na jarní kolo Hry plamen. Chceme pomoci
uklidit Luži, zúčastnit se několika soutěží mimo Hru plamen a vyrazit na nějaký
hezký výlet.
Naším nejbližším úkolem je společně
s dospělými připravit pro naše kamarády
super Dětský karneval.
Vaši MH SDH Luže

VĚTRNÝ VÍKEND
O nedávném místním větrném víkendu
ve dnech 9.–10.3. i naše výjezdová jednotka posílila služby, aby mohla být nápomocna všem, kteří jejich pomoc budou
potřebovat. Po oba dva dny byl nezvyklý
klid. Zatímco ostatní jednotky měly již
spoustu práce a výjezdů my jsme vyčkávali na základně. Až v pondělí 11.3., ráno
ve 4:10 nás vzbudily telefony a vzápětí
i siréna.
Naše jednotka vyrazila na technickou
pomoc v Bílém Koni (Radkovci) na spadlý strom. Při návratu na základnu, jsme
byli odvoláni tentokrát na Svařeň, kde
bylo nutné odstranit dva spadlé stromy
na vozovce, na Domoradicích směr Popovec na nás čekal další spadlý strom, po té
jsme přejeli pouze na druhý konec obce
směr Svařeň k dalším dvěma stromům.
Po návratu do naší obce jsme byli povoláni za obec Radim na Dobrkovský kopec
k odstranění stromu na vozovce.
Naštěstí se zdárně naší obci vyhnuly
škody v podobě spadaných střech a zničeného majetku.
Chtěli bychom, také pochválit vás občany, neboť je zřejmé, že varování neberete na lehkou váhu a svůj majetek si
zabezpečíte a zajistíte, aby nedocházelo
k jeho zničení.
VJ města Luže
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ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …

Březen, za kamna vlezem!
Tak to u nás ve škole rozhodně
neplatí! Jednak zde nemáme
kamna a za druhé máme
ve školních plánech tolik
aktivit, že bychom pak museli
zkrátit letní prázdniny,
kdybychom v březnu lenošili:
PLES ŠKOLNÍ DRUŽINY
Určitě bychom měli ještě jednou připomenout ples školní družiny, který se konal v pátek 22. února: „Jednalo se o již
19. ročník plesu a děti se na tuto akci
pokaždé velmi těší“ říká vedoucí školní
družiny a hlavní organizátorka plesu paní
Věra Zavřelová.
Tělocvična školy se v tento den proměnila v taneční sál a od 16:30 do něho
začali vstupovat tanečnice a tanečníci
od předškoláků až po žáky šestých ročníků. Všichni na sobě měli společenské
oblečení, což působilo velmi elegantně
a přehlédnout se nedaly ani skvostné
účesy slečen.
Ples byl zahájený předtančením, následovala pánská a dámská volenka, společný tanec nacvičených tanců, soutěž
o nejlepší tanečnici a tanečníka plesu,
soutěž tanečních párů, volba královny
a krále plesu, losování hlavní tomboly
a volný tanec. „Tombola v tomto roce
byla opravdu bohatá. Postarali se o ni, tak
jako každoročně, rodiče žáků školní družiny, organizace a instituce našeho města
a okolí, kterým velice děkujeme“ říká paní
Zavřelová.
Na plese nechybělo ani občerstvení,
které využívaly děti hlavně k uhašení žízně po tanci. Na sále se pohybovali i paní
fotografka a pan kameraman, kteří se
snažili o zachycení celého programu večera. Fotografie i DVD budou dětem pěknou vzpomínkou na tento den. Ples končil ve 21:00, kdy si pro své děti přicházeli
rodiče. Každý z účastníků plesu si odnesl
nejenom cenu z tomboly, ale i spoustu
pěkných zážitků a znalostí z pravidel slušného chování.
TULIPÁNOVÝ MĚSÍC
V únoru se I. stupeň naší školy také zapojil do projektu „Tulipánový měsíc 2019“.
Vyučující výtvarné výchovy a pracovních
činností vytvořili s dětmi v hodinách výtvarná dílka s tématem tulipánu v jaké-

koli podobě, která budou použita na výzdobu onkologických pracovišť v měsíci
březnu. Budou umístěna na místech, kam
přicházejí nemocní (chodby, čekárny, pokoje apod.) a kde je budou moci potěšit
vědomím, že na ně někdo myslí. Celým
projektem se nese motto „přivolejme
s jarem i naději.“
BŘEZEN VE ZNAMENÍ EXKURZÍ
V měsíci březnu se vydali žáci II. stupně
s výtvarným seminářem do Prahy na výstavu do Národní galerie a naši sedmáci vyjeli
do chrudimského muzea na výstavu věnovanou Africe. Žáci osmé třídy pak v rámci
projektového dne absolvovali technicky
zaměřený program v Integrované střední
škole technické ve Vysokém Mýtě a všichni

zájemci se mohou zapojit do velké zeměpisné soutěže Zeměpisná stopa, kterou realizuje paní učitelka Holomková.
NA SKOK DO NEPÁLU
Velmi bychom chtěli poděkovat tatínkovi
cestovateli, panu Kapitolovi, který si pro
žáky z pátého ročníku připravil prezentaci z podzimní výpravy do Nepálu. Své
vlastní fotografie provázel poutavým komentářem s fakty a vlastními postřehy.
Žáci se mohli během besedy na cokoliv
zeptat. Zvídavých otázek bylo opravdu
mnoho. Děkujeme za možnost srovnání
toho, co „máme“ a „nemáme“ stejného
a doufáme, že si žáci budou více považovat zvláště toho, co v dnešní době a v naší
kultuře považujeme za samozřejmost.

12 |

WWW.LUZE.CZ

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

DUBEN 2019

Zápis do 1. třídy Základní školy v Luži
pro školní rok
2019/2020
se koná
v úterý 2. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hod.
v budově 1. stupně – Žižkova 253, Luže.

LES VE ŠKOLE
Žáci 1. A a 1. B se ve středu 27. února
v rámci projektu „Les ve škole“ vypravili
se svými kamarádkami ponožkami opět
do lesa. Tentokrát les vnímali sluchem.
Zjistili, jak se les změnil během zimy, zvířátkům přines-li nějaké dobrotky, zahráli
si hry na paloučku i v lese. Poopravili zvířátkům domečky, které na podzim zhoto-vili. Odměnou pro nás byl sladký poklad
pod hromadou listí. Už se těšíme na jarní
výpravu!
UVAŘIT, ALE I SPOČÍTAT
V páté třídě také najdeme mezi žáky
skvělé kuchaře. Chutí, ale i vzhledem podařené byly jejich jednohubky, chlebíčky
a nechybělo ani překvapení, většinou
v podobě dezertu. Žáci se nejprve rozdělili do skupinek, ve kterých se museli
domluvit a zorganizovat vše potřebné
(menu, kdo co nakoupí, připraví stolování
apod.) Dále využili znalostí z matematiky,
spočítali náklady za potraviny a částky,
kterými by se měli mezi s sebou vyrovnat, aby si byli „kvit“. Zopakovali si zákla-

K zápisu zveme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti,
kterým byl odložen v roce 2018 začátek školní docházky.
Rodiče při zápisu předloží rodný list dítěte, svůj občanský
průkaz, vyplněný dotazník a žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání, které obdrží v MŠ v Luži nebo v ředitelně ZŠ Luže.
O případný odklad školní docházky žádají rodiče u zápisu,
kde jim budou poskytnuty potřebné informace a formuláře.
Mgr. Vít Hospodka, ředitel ZŠ Luže

dy hygieny, pravidel stolování, pracovní
postup apod. Všem patří velká pochvala,
že vše zvládli na výbornou.
TÝDEN S KNIHOU
Poslední březnový týden byl pro všechny
žáky I. stupně připraven „Týden s knihou“.
Letos jsme se zaměřili zejména na poezii.
Každé ráno zazněla ze školního rozhlasu
jedna báseň, od té se odvíjela další výuka.
Pro žáky jsme připravili různorodou práci
s básněmi a mohli se tak naučit rozboru
básně, správnému přednesu, nechyběla
ani pantomima či výtvarná soutěž. Žáky
také čekalo třídní a školní kolo recitační
soutěže.

A CO CHYSTÁME
V DUBNU?
Nejprve nás čeká v úterý 2. dubna zápis
do 1. tříd, který se ponese v námořnickém duchu.
V sobotu 6. dubna pak zveme všechny zájemce z řad rodičů a žáků na jarní
brigádu na školní zahradu. S sebou si
vezměte pracovní oblečení, nějaký ten
zahradnický nástroj – motyčku, hrábě,
lopatu, pilku, rýč, svačinu a pracovní
nadšení. Sraz bude v 9:00 před budovou
II. stupně školy. Rádi bychom touto brigádou nastartovali pozvolnou proměnu
školní zahrady na místo společného setkávání nás všech a místo konání školních
a mimoškolních akcí.
S Hamzovou léčebnou pak uskutečníme projektový den věnovaný Dni Země
a při této příležitosti budeme opět sbírat
starý papír. Také budeme všichni držet
palce našim deváťákům a páťákům, aby
zvládli přijímací zkoušky na střední školy.
S teplejším počasím, lákajícím na kolo, se
budeme na prvním stupni věnovat dopravní výchově.
Po Velikonocích bychom chtěli pozvat rodiče na třídní schůzky, které se
uskuteční na I. stupni v úterý 23. dubna
od 15:30 do 17:30 a na II. stupni ve středu
24. dubna od 15:30 do 17:30. Od 17:30 se
pak na obou stupních uskuteční schůzka
třídních důvěrníků s vedením školy.
O tom, jak to všechno proběhlo, Vás
budeme informovat zase za měsíc, případně můžete navštívit naše webové
stránky www.zsluze.net.
učitelé ze Základní školy Luže

MATEŘINKA
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

V souladu s §34 školského
zákona č.561/2004 Sb., vyhlašuje
ředitelka školy zápis dětí
na školní rok 2019/2020.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Luže, okres Chrudim bude k vyzvednutí od 2. dubna 2019
v mateřské škole, popřípadě ke stažení
na webové adrese: www.luze.skolicka.eu.
Na školní rok 2019/2020 musí být podány žádosti i pro děti, které dovrší věk tří
let v průběhu uvedeného školního roku.
Přijímací řízení probíhá pouze v měsíci
květnu, v průběhu školního roku mohou
být děti přijaty výjimečně jen v případě
volné kapacity školy.
ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI
Vyplněnou žádost včetně potvrzení od lékaře z měsíce dubna 2019 podají zákonní
zástupci do mateřské školy během zápisu
v tyto dny:
• ve čtvrte 2. května 2019 v době
od 12.00 do 16.00 hodin
• v pátek 3. května 2019 v době
od 10.00 do 14.00 hodin

BŘEZNOVÉ AKTIVITY
Březen je kus neposedy,
kde jen může, láme ledy.
Hleďme toho siláka!
Slunce z mraků vyláká.
Jak už se píše v básničce, měsíc březen
přinesl pěkné jarní počasí. Společně jsme
si užívali toulky a výpravy po okolí, kde
jsme obdivovali krásy jarní přírody. Ale
užili jsme si i mnoho legrace na zahradě
mateřské školy.
Měsíc březen je označován za měsíc knihy a všech čtenářů, takže ani letos jsme si
nenechali ujít možnost navštívit naší krásnou knihovnu. Paní knihovnice si pro nás
připravila pohádku, kterou nám přečetla,
a pověděli jsme si, jak se máme ke knížkám správně chovat. Prohlédli jsme si nejnovější knížky, dokonce jsme si sami mohli
knížky půjčovat a prohlížet v dětském oddělení a tím si vyzkoušet roli budoucího
čtenáře. Do knihovny chodíme rádi, tímto
bychom chtěli paní knihovnici moc poděkovat za čas, který nám věnovala.
Třída měsíček si na první březnovou sobotu a na první vítání občánků letošního

Při zápisu do mateřské školy je nutné
předložit rodný list dítěte a platný občanský průkaz zákonného zástupce.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší
věku 5 let do 31. srpna 2019, pokud ještě
do mateřské školy nedocházejí.
K zápisu na školní rok 2019/2020 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijeti dětí:
• dítě s povinností
předškolního vzdělávání
• zdravotní způsobilost, včetně
stanovených očkování
• děti ve věku 5-3 let přihlášené
k pravidelné celodenní docházce
• děti mladší tří let
Výsledky o přijetí dětí k předškolního
vzdělávání budou vyvěšeny po uzavření
přijímacího řízení
(nejpozději do 31. května 2019) na budově mateřské školy a na internetových
stránkách školy, vždy pod registračním
číslem, které bude dítěti přiděleno při zápisu do MŠ.
Chourová Věra, ředitelka školy
roku připravila krátké představení pro miminka. Dětem se celá akce moc povedla.
V rámci projektového dne na téma
„Čím budu?“ jsme navštívili kadeřnictví
na náměstí, autoopravnu pana Záruby
a strávili jsme dopoledne s panem Lacmanem, který nás seznámil s profesí truhláře. Byla to paráda, na své si přišly holčičky i kluci ze třídy Hvězdička. Děkujeme
Vám za ochotu a věnovaný čas.
15. března do mateřské školy přijelo
loutkové divadlo s představením „Zpívající koťátko“, pohádka a zpívání dohromady je pro nás největší zábava.
S nejstaršími dětmi jsme navštívili naše
kamarády na základní škole. Nejvíce jsme
se těšili na prvňáčky, kteří nám ukázali celou školu, jídelnu i své třídy.
Seznámili jsme se paní učitelkou na každé třídě. Paní učitelky si pro nás i pro
prvňáčky připravili zábavný program.
Do školy se moc těšíme a snad se zase brzy
potkáme na nějaké další společné akci.
Také bychom Vás rádi pozvali na den
otevřených dveří do mateřské školy, který
bude probíhat ve čtvrtek 25.4. 2019. Už se
moc těšíme na nové kamarády.
Kolektiv MŠ

VZPOMÍNÁME

Jen kytičku na hrob Ti maminko můžeme dát, poděkovat za vše a tiše
vzpomínat.
Dne 13. dubna tomu bude 10 let, co
nás opustila paní Františka Budínská
z Bělé. Za vzpomínku děkují dcery
Alena, Líba a Jiřina s rodinami.

DEN

otevřených

dveří

v mateřské škole
Mateřská škola Luže
„otvírá dveře všech tříd“
pro rodiče a jejich děti
a to ve čtvrtek

25. dubna 2019
v době

od 7.30 do 10.00 hodin.
Přijďte si prožít
se svými dětmi den ve školce
a nasát atmosféru naší školičky.
Těšíme se na Vás
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Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ZPRÁVY Z BĚLÉ
V pátek 15. února se uskutečnil na sále
hostince „U Jonáše“ tradiční ples SDH
Bělá. K tanci i poslechu hrála návštěvníkům hudební skupina SVIT z Chrudimi.
Součástí plesu byla i bohatá tombola.
Následující den se konal dětský karneval, který uspořádali místní hasiči. Dětem
k tanci hrál DJ René. Hasiči si připravili
pro děti různé hry a soutěže, za které se

jim dostalo sladké odměny. Hasiči děkují všem návštěvníkům za účast a těší se
s Vámi na shledání při dalších akcích, které budou během roku pořádat.
V sobotu 16. března se hrál v hostinci
již 3. ročník karetního turnaje v PRŠÍ. Výsledky z turnaje Vám přineseme v příštím
čísle zpravodaje.
JSy

Srdečně Vás zveme na námi připravované akce:
VZPOMÍNÁME

Dne 4. dubna 2019 uplyne smutný rok,
co nás opustila naše drahá a milovaná
manželka, maminka, babička, sestra, švagrová a teta paní Alena Míková
(roz. Uchytilová). Děkujeme všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínáme na krásné
chvíle, které jsme s Tebou prožili.
Manžel Petr
Synové Petr a Karel s rodinami
Sestry Taťána a Zuzana s rodinami

13. dubna
DOPOLEDNÍ JARNÍ ÚKLID
V OKOLÍ OBCE
vyčištění příkopů silnic k lesu,
hřbitovu a Hroubovicím
(pytle na sběr budou zajištěny)
30. dubna od 17 hod.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
VE SPORTOVNÍM AREÁLU
7. května
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
na místní hřbitov s položením
kytice na hrob partyzánů

11. května od 8 hod.
8. ROČNÍK GENERAČNÍHO TENISOVÉHO
TURNAJE OTEC - SYN (DCERA)
přihlášky p. Sychra
1. června od 9 hod.
OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
15. června od 8 hod.
19. ROČNÍK TENISOVÉHO
TURNAJE JEDNOTLIVCŮ
přihlášky p. Sychra
Na všechny pořádané akce
bude občerstvení zajištěno.

V RODINNÉM CENTRU DAR ŽIJEME JAREM
Březnové dění v našem centru bylo velice pestré. Úterní
program se věnoval jaru ve všech svých podobách, středeční
tvoření myslelo na dárečky pro maminky k MDŽ a v pátek
při vaření se cvičením jsme si napekli spousty dobrot.
Zaměřili jsme se také na osvětu v rámci cukrů ve stravě
a naučili jsme se ho používat ve zdravějších formách.
Se zimou jsme se definitivně rozloučili,
když jsme spolu s dětmi pustili po řece
Moranu, březen jsme zakončili dílnami
enkaustiky. Nyní již plánujeme aktivity
na měsíc duben. Tradiční velikonoční dílny proběhnou 13.4. 2019 od 14.30 hod,
v sobotu 20.4. 2019 od 14:30 se u nás můžete naučit uplést pomlázku a dne 26.4.
od 15:00 společně oslavíme Den Země.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
ZÚČASTNILI JSME SE SOUTĚŽE
RC DaR Luže se v únoru zúčastnilo soutěže, kterou organizovalo Tesco ve Vysokém Mýtě. Nakupující mohli díky obdrženým žetonům hlasovat o nejzajímavější
projekt. Centrum získalo 3. místo a částku
10 000 Kč, za kterou chceme nakoupit
herní prvky na naši přilehlou zahradu. Zároveň velmi děkujeme Městu Luže za pořízení 4 nových laviček. Konečně si máme,
kam důstojně sednout :-)

DLOUHODOBÉ PLÁNY
A FINANČNÍ PODPORA
V rámci dlouhodobých plánů sháníme zahradní domek, kam bychom mohli uklízet
nové lavice, sportovní potřeby a venkovní
hračky. Rádi bychom touto cestou oslovili lokální firmy i místní občany s prosbou
o materiální či finanční pomoc. Plány
máme, chuť také a do všeho vkládáme
srdce. Za vaši podporu budeme nesmírně vděční.
Další peníze na provoz RC jsme se pokusili získat na Burze filantropie, která v rámci internetového hlasování probíhala v termínu od 21.3.–28.3. 2019. O výsledcích
budeme informovat v následujícím měsíci.
Závěrem chceme upozornit na možnost přihlásit děti na příměstský tábor
v Luži, který proběhne v měsíci srpnu.
Podmínky přijetí a přihlášky naleznete
od 1. dubna 2019 na našich stránkách

http://www.materskecentrum.estranky.cz/
i facebookovém profilu http://www.facebook.com/rodinnecentrumdarluze/ spolu
s aktuálními programy.
Předem děkujeme za podporu a těšíme se na Vás!
Za Rodinné centrum Dar Luže
Mgr. Lenka Košňarová
lektorka

www.materskecentrum.estranky.cz
#rodinnecentrumdarluze

RODINNÉ CENTRUM DaR
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OKRAŠLOVACÍ A STOLOVÝ
SPOLEK KRAJINKA V ROCE 2018
Již tři roky působí v Luži
spolek Krajinka. Rád bych
seznámil čtenáře s tím, co se
nám povedlo v minulém roce.

V dubnu jsme se účastnili akce“ Uklízíme
Česko“. Vybaveni pytli na odpadky jsme
vyrazili z Košumberka směrem k Paletínské
kapli. Odtud lesní cestou směrem k Dolům
a od křižovatky zpátky k Luži. Celá akce
byla koordinována s mysliveckým spolkem
Žižkovy šance, který zajistil odvoz až překvapivě velkého množství odpadků. V letošním roce hodláme tento úklid opakovat.
Díky vyjednávacím schopnostem našeho člena p. MUDr. Petra Valeše se nám
podařilo vyjednat přijatelné podmínky
k zakoupení práv na vysílání filmu „Jen
slunce je věčné“. Film z roku 1968 mapuje osudy plk. Josefa Koukala po těžkém
zranění v letecké bitvě o Anglii. Součástí
námi dojednané smlouvy, byla možnost
vytvoření kopie na DVD nosič pro místní základní školu. Kopii licenční smlouvy
i film jsme v září předali řediteli školy, jako

možnost doplnění výuky dějepisu. V den
výročí založení Československé republiky
28. října, jsme film také dvakrát promítli.
Poprvé na sousedském setkání k výročí
republiky v Dolech. Druhé promítání, se
spolu s krátkou přednáškou o osudech
pana Koukala, uskutečnilo na podobném
sousedském setkání na Košumberku.
V říjnu se nám také podařilo instalovat
lavičku u židovského hřbitova, kterou
jsme vyrobili na jaře. Je z ní krásný a nevšední výhled na Luži. Také nás velmi těší,
že se tato lavička možná stala inspirací
pro nové lavičky v Luži.
Již třetí rok sázíme stromky s prvňáky základní školy v Luži. V tomto výročním roce
byl výběr jednoduchý. Sázeli jsme lípy.
Znovu musím připomenout, že nejsme
jen okrašlovací spolek, ale také stolový. Na několika schůzích našeho spolku
jsme si potvrdili, že rozumíme skutečně
úplně všemu a odcházeli domů mírně
okrášleni.
Za spolek Krajinka
Jakub Roubínek

AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S
Jarní měsíce s sebou přinášejí pro kancelář MAS řadu aktivit- nejvýznamnější
z nich je volební Valná hromada 4.4.2019
zaměřená také na prezentaci výsledků
činnosti kanceláře – hl. navýšení finančních příležitostí ve výzvách MAS o 20
milionů Kč, zajímavé výstupy z projektu
Plánování rozvoj soc. služeb, realizace
implementace MAP2, výsledky ze tří evaluačních fokusních skupin, kde účastníci
posuzovali, do jaké míry se prakticky daří
plnit identifikované potřeby a stanovené cíle ve strategii CLLD Chráníme svůj
životní prostor a také definovali potřeby
nové. Z diskusí ale také vyplynulo, že
je třeba nejen konat, ale i lépe o činnosti informovat, protože např. málokterou
maminku napadne využít pro inspiraci
k rodinným aktivitám web MAS, kde je
sdílený KALENDÁŘ AKCÍ pro obce v MAS
a najdete tu např. pod pozvánkou k návštěvě našeho území inspirativní video
Výlety s dětmi, které je výsledkem činnosti MAS ve spolku Chrudimsko-Hlinecko (Spolek má charakter destinačního
managementu pro tuto turistickou oblast
a vydává řadu zajímavých materiálů pro
turisty a návštěvníky regionu-aktuálně

jsou v IC nově dostupné Motoprůvodce
regionem Chrudimsko-Hlinecko a cykloturistická mapa Chrudimsko-Hlinecko, které postupně najdete i ke stažení
na webu Návštěvník.cz.
Současně probíhá hodnocení žádostí
zaměřených na sídelní zeleň, takřka nepřetržitě se konzultují záměry pro výzvu
zaměřenou na posílení tvorby pracovních
míst v našem území, která bude vyhlášena 24.4. 2019 především dle podmínek
ve stávajících výzvách č. 4 OPZ - Zaměstnanost v území a č. 8 OPZ - Spolupráce
v území - faktor růstu zaměstnanosti.
Školy ve spolupráci s manažerem animace škol MASSKCH přecházejí ze „šablon“
do pokračování v „šablonách II“ a intenzivně kontaktujeme zástupce zájmových
a neziskových organizací, které pracují
s dětmi (mimo sportovních a sociálních)
ohledně pomoci se zapojením do „ šablon pro neformální vzdělávání“. Kromě
přípravy auditu, sestavování týmu pro
tvorbu strategických dokumentů obcí
ve spolupráci s projekty Efektivní veřejná
správa (pokračují výběrová řízení) také
připravujeme atraktivní semináře jednak
pro podnikatele a jednak pro zástupce

neziskových organizací na téma využití
google aplikací ke zlevnění a zjednodušení chodu jejich organizací a firem.
O BYDLENÍ NEJEN V ČESKU
Důstojné bydlení společně s odpovídajícím příjmem, tak zní nosná myšlenka
projektu, k němuž v úterý 19.2.2019 proběhlo v Luži v prostorách nově za citlivě
rekonstruovaného Volnočasového centra
velmi zajímavé mezinárodní setkání. Své
zkušeností s formami pomoci a podpory znevýhodněným skupinám obyvatel
v oblasti zaměstnávání a ubytování si
v Luži vyměnili zástupci čtyř evropských
zemích, ve kterých tuto problematiku řeší
5 organizací (NGO). Jedná se o Polsko:
Habitat for Humanity Poland, Maďarsko:
Hungarian Charity Service of the Order of
Malta, Utcarol Lakasba, Slovensko: Člověk
v tísni, Česko: Romodrom. Projekt potrvá celkem 36 měsíců a obslouží ve všech
zemích 225 osob (z toho v ČR 45 ve třech

ROZVOJ REGIONU
krajích – Pardubickém, Olomouckém a Moravskoslezském). Je financován z prostředků Evropské Komise, prostřednictvím
vedoucího člena projektu Metropolitan Research Institute.
Výměna poznatků proběhla v úzké
spolupráci s Místní akční skupinou Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s,
která účastníkům představila svoji činnost a také svoji koncepci Regionu zdraví, v rámci které spolupracuje se všemi
poskytovateli sociálních služeb na svém
území a se všemi 21 obcemi (projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území MASSKCH financovaný z OP Zaměst-

nanost) a kde svými výzvami aktuálně
umožnila realizaci dalších 7 projektů zaměřených na tvorbu pracovních míst, zaměstnanost, sociální služby, sociální podnikání, sociální byty, rozvoj komunitní
práce, posilování prevence zdraví.
Mezinárodní zkušenosti byly doplněny
intenzivní duchovním a estetickým zážitkem při návštěvě barokního poutního
chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku. Za doprovodu varhan a houslí si
přítomní vyslechli nadčasová slova o životních hodnotách platných bez ohledu
na dobu a hranice států.
KANCELÁŘ MAS SKCH

V RÁMCI PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ÚZEMÍ MASSKCH VÁM TENTOKRÁT PŘINÁŠÍME:

OHLÉDNUTÍ ZA SÍŤOVÁNÍM
AKTÉRŮ OCHRANY PRÁV DĚTÍ
Díky aktivitám institucí i jednotlivců dochází na území
okresu Chrudim k neustálému zlepšování situace v oblasti
ochrany ohrožených dětí. Výrazně k tomu přispěl i právě
končící projekt síťování a lokální síťař, který v dané oblasti
pomáhal s nastavením aktivní spolupráce mezi místními
odborníky, institucemi, službami a samotnými občany.

Aktivita lokálního síťování je součástí projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
s názvem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Cílem
síťování je zlepšení postupů spolupráce
všech, kteří pomáhají ohroženým dětem
a jejich rodinám. Z činností lokálního síťaře,
které mají přímý dopad na občany v regionu MAS SKCH lze zmínit tyto:
• Zlepšení ochrany dětí ohrožených situací rozchodu jejich rodičů ve správním
obvodu Okresního soudu v Chrudimi.
Lokální síťař se od počátku podílí na zavádění inovativního přístupu v soudních řízeních, při kterých se upravují poměry nezletilých dětí. Pro tento přístup
nazývaný cochemská praxe je klíčová
interdisciplinarita (úzká spolupráce soudu, opatrovníka a poradenského zařízení) a aktivizace rodičů k převzetí rodi-

čovské odpovědnosti. Od ledna tohoto
roku převzali tento nový přístup všichni
opatrovničtí soudci okresního soudu.
• Zabezpečení potřeb předškolních dětí.
Lokální síťař po celou dobu spolupracuje s platformou aktérů předškolního
vzdělávání v Chrudimi, která se zabývá
místními i systémovými tématy předškolního vzdělávání. Pomáhá platformě
s koordinací řešení tématu vypadávání
dětí ze vzdělávání z důvodu špatné ekonomické situace rodin a ve spolupráci
s krajským síťařem komunikuje potřebnost řešení tématu s klíčovými úředníky
a politiky.
• Zlepšení dostupnosti sociální pomoci občanům v ORP Chrudim. Lokální
síťař intenzivně spolupracuje s MAS
SKCH na plánování rozvoje sociálních
služeb na jejím území. Je autorem několika dokumentů, mapujících potřeby
v oblasti ochrany práv dětí na území
ORP Chrudim, na základě kterých se
nyní plánují nezbytná opatření. Síťař
rovněž spolupracuje s odborem sociálních věcí Městského úřadu v Chrudimi
na přípravě procesu komunitního plánování sociálních služeb pro ORP Chrudim a na tvorbě interaktivního katalogu
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ROZBĚHÁME LUŽI
V únoru 2019 vznikla skupina „Rozběháme Luži“. Účelem této skupiny by mělo
být spojení lidí, kteří se chtějí bavit pohybem, chtějí o tom diskutovat a v případě
zájmu se půjdou občas společně proběhnout. V tuto chvíli má naše skupina okolo
padesáti členů a můžete se připojit i vy.
Navštivte na FB skupinu „Rozběháme
Luži“ a přidejte se k nám. Běh sám o sobě
Vám nemůže změnit život, ale je to velmi
dobrý pomocník. Běh produkuje vytrvalé, pozitivní a veselé lidi. Chcete být také
takoví? Máte to ve svých rukách, nohách
a hlavně v hlavách. Těšíme se na Vás.
služeb pro ohrožené děti, který bude
občanům dostupný již v letošním roce.
O PROJEKTU
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 12
krajích ČR prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost. Zaměřuje se na posílení
mezirezortní a multidisciplinární spolupráce
v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Cílem projektu je i nadále snižovat počet
dětí, které musí svou rodinu opustit, a dětem,
jež se dostávají do systému náhradní rodinné péče, zajistit co nejkvalitnější individuální
péči. V rámci projektu probíhá v 11 krajích ČR
aktivita Podpora síťování služeb na lokální
úrovni (Síťování), kterou provádí 87 lokálních
a krajských síťařů, zaměstnanců ministerstva.
Jaroslav Marek,
lokální síťař pro
ORP Hlinsko a ORP Chrudim
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt Systémový rozvoj a podpora
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
jaroslav.marek@mpsv.cz
www.pravonadetstvi.cz
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POJĎTE S NÁMI TVOŘIT
SPOLEČNOU CESTU KE VZDĚLÁNÍ
Město Chrudim 1.9. 2018 zahájilo projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání
II v ORP Chrudim, jehož výstupem bude
zpracování strategie vzdělání v ORP Chrudim do roku 2023 a navázání funkčního
systému komunikace mezi zapojenými
aktéry, kteří ovlivňují přímo i nepřímo
vzdělávání v území ORP Chrudim. V současné době máme zapojeno 92 školských
zařízení v rámci území.
Jste-li nezisková organizace či podnikatelský subjekt na našem území a máte
nápady, které bychom mohli společně
uvést do praxe? Pojďte mezi nás a staňte
se součástí našeho projektu.

Velkým přínosem pro území je realizace navržených aktivit. V rámci aktivity Povolání pro život tak např. budou ve spolupráci s podniky Kovolis Hedvikov, ARCA
Chrast a TMT Chrudim žáci základních
škol seznamováni s prostředím místních
výrobních podniků, a to formou exkurzí,
ale i prostřednictvím dlouhodobých aktivit v podobě docházení do podniku a výroby společného výrobku. Významným
podporujícím partnerem této aktivity se
stal Svaz průmyslu a obchodu České republiky.
Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice
a Institutem rozvoje evropských regionů

24
14
Spolek JANOVIČKY
a Římskokatolická farnost Skuteč
vás srdečně zvou na akci

POUTNÍ
MŠE SVATÁ
28.
dubna2018
2019
8. dubna
od 14 hodin
Kostel Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách u Luže

mapa

hudební doprovod:
Lužský chrámový sbor
pod vedením Ireny Novákové
Pozvěte své přátele
a sdílejte pozvánku na
www.facebook.com/janovicky

DUBEN 2019
jsou realizovány Mobilní technohrátky,
kdy univerzitní lektoři přibližují žákům
v základních školách i např. učitelkám
mateřských škol zajímavé pokusy z oblasti přírodních a technických věd.
Dalším významným partnerem projektu jsou Vodní zdroje Chrudim a Městská
knihovna Chrudim. Ve spolupráci s nimi
je realizována podpora přírodovědného
vzdělávání a environmentálního přístupu
formou exkurzí v oblasti Železných hor
a akcemi Bajky v zahradách mateřských
škol a základních škol.
Na podporu školám v oblasti inkluze
byla do projektu začleněna aktivita Inkluze v praxi, kdy odborný tým napomáhá v jednotlivých školách rozvíjet znalosti
a zkušenosti pedagogů, poskytuje odborné poradenství a napomáhá zavádět
vhodná inkluzivní opatření.
Některé vzdělávací akce již proběhly
a další jsou plánovány. Přednášky na téma
mediální gramotnost, práce s nadanými dětmi, komunikace s rodiči a dětmi,
workshopy a setkávání pedagogů, rodičů, zástupců obcí, neziskových organizací
v oblasti vzdělávání apod.
Všechny aktivity by měly dlouhodobě
přispívat k objevování potenciálu našich
dětí a jeho vhodným uplatněním rozvíjet
vzdělání na našem území ke spokojenému životu nás všech.
Veškeré informace jsou k nalezení na stránkách projektu na www.map2orpchrudim.cz
a na facebookovém profilu MAP 2 v ORP
Chrudim.
Iva Roušarová a Jana Košťálová,
projektové manažerky

ZE SETKÁVÁNÍ
V JANOVIČKÁCH
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Spolek JANOVIČKY a Římskokatolická farnost Skuteč zvou na tradiční mši.
Na první neděli po Velikonocích připadá v Janovičkách každoročně Poutní mše
svatá. Letos se kostel Zvěstování Panny
Marie k tomuto účelu otevře v neděli
28. dubna. Mše začíná ve 14 hodin,
o hudební doprovod se postará Lužský
chrámový sbor pod vedením Ireny Novákové.
Po zimě je tato mše první možností nahlédnout do kostela. Na setkání mohou
vedle věřících zamířit všichni, kdo chtějí
vzdát úctu místu, setkat se, zastavit se...
Pokud máte doma materiály, dokumenty, fotografie..., které by se týkaly kostela

DUBEN 2019 |

KAM ZA KULTUROU
a jeho minulosti, budeme rádi, když nám
je přinesete a dáte k dispozici k ofocení.
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
NA SOUTOKU
Kdo si ve středu 1. května přivstane a dopraví se na šestou ranní k soutoku Krounky s Novohradkou, bude se moci zúčastnit
komentovaného poslechu zpěvu ptáků.
Pod vedením zoologa Vladimíra Lemberka se projdeme kolem řeky a po lužním
lesíku a dozvíme se, kteří ptáci zde žijí,
proč zpívají, kde si staví své hnízdo, čím se
živí a spoustu dalších zajímavostí z jejich
soukromí. Součástí bude ukázka odchytu
a kroužkování ptáků. Akce se koná za každého počasí a potrvá zhruba do osmé hodiny ranní.
DO JANOVIČEK KAŽDOU PRVNÍ
NEDĚLI V MĚSÍCI
Chcete si v kostele v Janovičkách užít chvíli
klidu a samoty? Snažíme se o to už několikátý rok. Proto je každou první neděli
v měsíci od května do září kostel otevřen
veřejnosti. Můžete sem přijít rozjímat, vzpomínat, nerušeně posedět v tichu.
Častější otevření kostela není zatím v mož
nostech Spolku, byli bychom za ně ale
rádi, stejně jako turisté v regionu i místní.
Hledáme proto dobrovolníky, kteří by rádi
kostel v době jeho otevření hlídali i mimo
vypsané neděle.
GOSPEL NA NOC KOSTELŮ
Zatímco vloni jsme se o Noci kostelů
vypravili do hluboké historie náboženských zpěvů, letos se v pátek 24. května
přeneseme na začátek dvacátého století
a vlastně až úplně do současnosti. V kostele v Janovičkách totiž bude znít gospel
- duchovní hudba amerických černochů,
ve které se mísí hudební vlivy africké,
vliv spirituálů, které gospelu předcházely, a vlivy hudby bělošské. Vzpomenete
si třeba na píseň Oh, happy day z filmu
Sestra v akci? Tak tohle si zažijeme u nás.
Navíc nebudeme muset být pouhými
posluchači. Přijede za námi brněnská formace Joyful Noise a kromě toho, že bude
zpívat pro nás, bude zpívat a hrát hlavně s námi a pro radost. Více se dozvíte
v příštím čísle Lužského zpravodaje. Jisté
je, že začínáme v 18 hodin a kostel bude
otevřený až do půlnoci.
SETKÁVÁNÍ V JANOVIČKÁCH
O PRÁZDNINÁCH
A jaké máme v Janovičkách plány na léto?
Druhý červencový víkend k nám opět
zavítají špičkoví muzikanti podílející

S p o l e k
V á s
s r d e č n ě
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

NA SOUTOKU

Kteří ptáci zde žijí?
Proč zpívají? Kde si staví
své hnízdo? Čím se živí?
Ukázka odchytu
a kroužkování ptáků.
Provází zoolog Vladimír
Lemberk. Akce se koná
za každého počasí.

středa
1.5. 2019
sraz v 6.00
soutok Krounky
s Novohradkou
pod Janovičkami

mapa

www.janovicky.cz

Přátelé přijďte a sdílejte pozvánku na

se na Mistrovských kurzech v Litomyšli.
Konkrétně flétnistka Magdalena Bílková
Tůmová, violista Jan Pěruška a klavíristka
Jana Vychodilová.
Divadlo Continuo, jedno z nejznámějších evropských divadel zaměřených
na oblast progresivního performačního
umění, přijede do Janoviček v neděli 28.
července a přiveze svoji letošní novinku,
loutkovou pohádku Zuna.
Pohádková bude i neděle 18. srpna,
kdy do Janoviček dorazí Divadlo ToTeM
(Tomáše a Terezy Machkových). Děti a jejich rodiče se mohou těšit i na společnou
tvořivou dílnu.
Aktuální informace hledejte v Zpravodaji, na www.janovicky.cz a na facebook.
com/janovicky
za Spolek Janovičky Alžběta Jasanská

www.facebook.com/janovicky

POMLÁZKOVÁ
Z Á B AVA
KD RADIM

NEDĚLE
21. DUBNA
OD 20 HOD.

PŘIJĎTE VČAS – KAPACITA SÁLU OMEZENA

M A T 4
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SETKÁNÍ
KLUBU CESTOU
NECESTOU

V sobotu 13. dubna 2019 v 15:30
hodin proběhne v konferenčním
sále Hamzovy odborné léčebny
cestopisná přednáška cestovatele
Petra Oravce s názvem:
PLAVBY ZÁOCEÁNSKÝMI
LODĚMI
Plavby po mořích a oceánech zavánějí velkým dobrodružstvím. Cestovatel Petr Oravec nám popovídá o svých cestách po různých mořích a oceánech. Podíváme se
na Mauricius, Madagaskar, Seychely a Réunion, také do Karibiku a do východní Asie.
Promítání fotografií a videí doplní také zajímavá fakta o - v té době největší lodi na světě Oasis of the Seas - o jejích rozměrech,
výtlaku, patrech, počtu lidí, kteří jsou na lodi
a posádce. Řeč bude také o menší záoceánské lodi Costa Victoria, která je pro necelých
2 000 cestujících a bude se líbit milovníkům
designu, elegance, symetrie a tlumených
barev. Její dominantou je futuristické atrium
lemované skleněnými stěnami, které nabízejí panoramatický výhled na moře. V okolních společenských prostorech se každý večer tančí při živé hudbě. Jednotlivé salonky
jsou dekorovány unikátními uměleckými
díly. Bar Capriccio je vyzdoben jedinečnou
mozaikou od Emilia Tadiniho. Na palubách
lodi je pamatováno na dětské hosty, k dispozici jsou dobře vybavené herny a 4 kluby
s organizovanou zábavou podle věku dětí.
Čeká nás jistě zajímavá cestovatelská beseda… Jste srdečně zváni.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve
adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Čestmír Šťovíček

KAM ZA KULTUROU

DUBEN 2019
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INZERCE
Prodej bytu v Luži
Prodám byt 1+1 o velikosti 42 m²
v ulici Družstevní. Jedná se o byt
v přízemí cihlového bytového domu,
kde při úplné rekonstrukci bytu, byla
provedena úprava dispozice na 2+kk:
vstupní chodba, obývací pokoj se
vstupem na lodžii spojený s kuchyní
a jídelním koutem, ložnice, koupelna,
WC. K bytu náleží komora, zahrádka,
2x sklep. Prohlídka možná kdykoliv.
Kontakt: 603 816 166

KLUB ZDRAVÍ

INZERCE

Využij PC/net! www.prijemzdomu.cz
Přenechám zdarma hrob se schránkou
na urny – v Luži. Více informací na matrice v Luži nebo tel. čísle 605 211 612.

Prodám elektronické bubny, basovou,
elektrofonickou kytaru a comba. Nutné
vidět. Kontakt: 607 412 776, do 18. hod.
Nabízíme domácí vajíčka – 774 919 801

„Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem…“
Toto přísloví jistě každý zná, ale věděli
jste, že existují jazyky lásky? Ovládáte je?
Věděli jste, že je možné hovořit jazykem
lásky, kterému ten druhý nerozumí?
Přijměte proto pozvání na Klub zdraví
pořádaný 11.4. ve Volnočasovém centru
na téma Pět jazyků lásky. Chceme-li totiž
prožívat harmonické vztahy, potřebujeme porozumět a naučit se hovořit jazykem lásky toho druhého.
Bc. Veronika Šťovíčková
koordinátorka Klubu zdraví Luže

Zveme Vás na přednášku na téma

PĚT JAZYKŮ LÁSKY

11. dubna 2019
Přednášející: Jan Libotovský
lektor Klubů zdraví

Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.
Začátek přednášek vždy v 18 hodin
Místo konání: Volnočasové centrum města Luže (U Betonu)
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NOC KOSTELŮ 2019
Noc kostelů se bude konat
v pátek 24. května 2019.

Z HISTORIE NOCI KOSTELŮ
Akce Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009
možnost navštívit kostely a modlitebny
a poznat nejen jejich kulturní hodnotu,
ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění,
divadelního představení, rozhovoru či
setkání.

INSPIRACE V RAKOUSKU
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů
(Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok
dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře
ve večerní atmosféře jsou pozváním pro
kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se
akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů
a modliteben.

V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala v České republice.
V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé České republice, v roce 2011
poprvé také na Slovensku a od roku 2012
se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.
CO ZNAMENÁ NOC KOSTELŮ?
• Otevřené dveře a brány
kostelů ve vašem okolí,
• pozvání k objevování krásy
křesťanských výtvarných
a architektonických pokladů,
• v mnoha kostelích doprovodný
večerní a noční program,
• příležitost k rozhovoru,
• akci mnoha církví, farností a řádů.
Vaše nápady na program Noci kostelů
v Luži a okolí vítáme. Zájemci o spolupráci
se hlaste v Turistickém infocentru Luže.
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SVÁTKY JARA SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
Velikonoce jsou největšími
a nejvýznamnějšími
křesťanskými svátky v roce.

Masopustní veselí začíná po Třech králích
(6. ledna) a letos končilo úterým 5. března. Následující středa je tzv. Popeleční,
kdy se udílí popelec na znamení pomíjivosti lidstva a je půst od masa. Čtyřiceti
denní postní doba bývá zakončena pašijovým týdnem od Květné do Velikonoční
neděle. Význam jeho jednotlivých dnů
prozrazují jejich jména a váže se k nim
velké množství obyčejů a pověr.
Začněme tzv. Škaredou nebo také Sazometnou či Smetnou středou. Říká se jí
z toho důvodu, že se Jidáš – zrádce – tou
dobou škaredil na Krista. Další dvě zmíněná přízviska souvisejí s činností, jež se
o ní vykonává, a to se vymetáním komínů. Prastará pověra praví, že kdo se tento
den mračí, zůstane zachmuřený po celý
rok. Není radno proto se na svět kabonit.
Po této středě přichází zelený čtvrtek
– Křesťané si připomínají Poslední večeři
Páně, při níž Ježíš se svými 12 učedníky
(apoštoly) pojedl salát z jarních bylin.
Zvony „odlétají“ do Říma, nahrazují je klapačky a řehtačky, s nimiž děti pronásledují proradného jidáše. Jíst se má zelená
strava, např. špenát, zelí apod., aby člověk
se během celého roku cítil zdráv. Ke snídani se podával med jako ochrana před
jedovatým hadím uštknutím.
Dále je na řadě Velký pátek v katolické
liturgii dnem nejhlubšího smutku – dnem
ukřižování Krista na Golgotě. Dodržuje se
přísný půst od masa, v domácnostech se

HUMOR JE KOŘ ENÍ
LIDSKÉHO ŽIVOTA.
A proto znáte tyhle?
Před křižovatkou stojí automobil
a v něm sedí mladá žena. Na semaforu
naskakuje červená, žlutá, zelená, ale
dáma stále stojí. Přistoupí k ní policista a říká: „Přejete si snad, milostivá,
nějakou jinou barvu?“
U lékaře: „Abyste byla zdravá, musíte
jíst alespoň jedno vejce denně.“
„Ale pane doktore, já vejce nesnáším.“
„Říkám jíst, ne, snášet!“
„Hoříme, rychle přijeďte!!!“ „A jak se
k vám dostaneme?“ „Vy nemáte
ta velká červená auta?“
Fr. Ulrich

připravují pouze bezmasá jídla jako např.
výborné koblihy, lívanečky atd. Lidé se
před východem slunce umývali studenou
vodou, což jim mělo zaručit pevné zdraví.
Od roku 2016 je tento den (Velký pátek)
konečně v ČR uznán jako státní svátek.
Bílá sobota dostala jméno podle barvy
roucha, jímž se odívali lidé připravující
se ke křtu. Zvony se opět vracejí z Říma.
Po západu slunce se konají sobotní obřady vigilie Zmrtvýchvstání, noční slavnosti
spojené s lucernariem – obřadem svěcení ohně (světla), od něhož se zapaluje
paškál, tj. velká velikonoční svíce symbolizující vzkříšeného Krista. V domácnostech se dodržoval zvyk, že na tento den
se uhasila všechna ohniště. Hospodyně
nosily před kostel vlastní polínka, která
přikládaly na oheň. Po posvěcení si odnášely oharky domů k založení nových
ohnišť. Popel se sypal do polí, na louky,
aby vzešla bohatá úroda. Peklo se jehně,
kůzle, z mouky beránek a různé koláče.

Neděle Zmrtvýchvstání čili Boží hod
velikonoční je dnem Kristova vzkříšení.
Na Slovensku se říká této noci (ze soboty
na neděli) „Velká noc“ – odtud název Velikonoce. Pravidelně a hojně se navštěvovaly kostely, kde se světlily různé potraviny.
Odpoledne ženy a děvčata barvily vajíčka.
O Červeném pondělí chlapci chodí s pomlázkami na koledu. Slovo pomlázka napovídá, že šleháním se má ze spletených proutků plných mízy přenést do těla mladost
a síla. V různých oblastech země má roztodivné názvy – mrskačka, šmerkus, šibačka
atd... Zejména na Moravě zůstává v oblibě
dodnes „oblévačka“, při níž jsou děvčata polévána vodou. Dívky na oplátku dávají koledníkům vajíčka, která však jsou nahrazována
tekutinami – alkoholem, často nesprávně!
I v dnešní velmi uspěchané době by se
měly Velikonoce slavit i se zvyky a obyčeji našich předků a dodržovat tak tradice
a předávat je další generaci.
František Ulrich
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odborní pracovníci musí zabývat nejen
otázkou nákladů, ale i právně organizačními otázkami.
Muzeum zdravotnictví by bylo skvělým doplněním celého prostředí Hamzova parku a města Luže, které je již
bezbariérově spojené lávkou s hradem
Košumberkem. Na straně druhé oproti
hradu je s parkem sousedící upravený
prostor návrší s kostelem Panny Marie
na Chlumku, také bezbariérově propojený díky vybudovanému výtahu. Vznikl
by tak nový turistický cíl s velmi bohatou
náplní a navíc s dnes již vybudovanou
logistikou.
MUDr. Václav Volejník, CSc.
Ředitel léčebny

MUZEUM ZDRAVOTNICTVÍ

Hejtman Martin Netolický, 1. náměstek hejtmana Roman Línek,
radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová a další hosté, kteří
se účastnili slavnostního otevření opravené Spinální rehabilitační
jednotky, také navštívili Centrum historie Hamzovy léčebny.
V Centru historie, které je umístěno
v upraveném suterénu pod Konferenčním sálem Hamzovy léčebny, se všichni
zajímali o vystavené exponáty, z nichž
některé pamatují ještě „císaře pána“.
Ředitel léčebny při této příležitosti předložil hejtmanovi kraje projekt vybudo-

vání „Muzea zdravotnictví Pardubického
kraje“ v Hamzově parku a arboretu, příhodně přímo ve vedlejší obytné budově.
Muzeum by kromě historie Hamzovy léčebny mapovalo také vývoj zdravotnictví v Pardubickém kraji. Návrh byl pozitivně diskutován s tím, že se zodpovědní
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Valentýna Slavíková

Lucie Děťáková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Izabela Hlaváčková

Vendelín Erychleb

Daniel Dobrovolný

Vítání občánků 2. 3. 2019
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