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Informační měsíčník města Luže

LEDNOVÉ SLOVO Z RADNICE
Vážení přátelé,
nový rok je již v plném proudu a ve znamení hned několika změn. Náš „městský tým“ posílila nová asistentka – paní
Bc. Lada Vodičková z Bělé. Tímto ji srdečně
vítám v našem kolektivu a doufám, že nám
to všem, ale i s Vámi, občany bude skvěle
klapat. Další posilou bude v následujících
měsících nová Vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu – paní Lenka Kašparová z Luže, kterou už netrpělivě vyhlížíme.
V měsíci lednu navíc ještě proběhne výběrové řízení na nového tajemníka nebo tajemnici Městského úřadu v Luži. O výběru
Vás budeme informovat v dalším vydání
našeho zpravodaje. Radnice se tedy doplňuje a věříme, že výběr nových zaměstnanců, bude ku prospěchu všech.
Na čem nyní pracujeme? Snažíme se
zase co nejvíce využívat městský rozhlas,
aby bylo v Luži veseleji a všichni věděli,
co se chystá – podklady pro hlášení předávejte, prosím, na matriku. Budeme pracovat na vylepšování webových stránek,
aby byly nejen přehlednější, ale také se
bez problémů zobrazovaly i v mobilních
telefonech. Aktivně promýšlíme, jak vyřešit co nejefektivněji sociální zařízení
na hradě Košumberk, aby mohla sezóna
brzy naplno vypuknout. Plánujeme úklid
a přebírání skladu za hřbitovem. Chystáme dataprojektor a plátno na veřejná
zasedání Zastupitelstva města Luže, aby
mohli i občané vidět všechny potřebné
dokumenty. Sbíráme papír pro ZŠ. Pomáháme paní ředitelce s plánováním
opravy plotu u MŠ. Připravujeme a promýšlíme funkční systém komunikace se
všemi místními částmi. Dovybavujeme

a provádíme dokončovací práce ve volnočasovém centru a připravujeme pro
tento jedinečný prostor „pravidla užívání“. Chceme vstoupit do programu
na vytvoření dětského hřiště u volnočasového centra dle představ našich dětí
ze ZŠ, aby si měly s paní vychovatelkou
z družiny kam na chvíli odběhnout. Intenzivně pracujeme na přípravě realizace
projektu nového sběrného dvora v Luži
(na „Dolečkách“). Čeká nás hodně důsledné zjišťování všech možných řešení, jak
pomoci v Dolích a Brdě se zásobováním
pitnou vodou. V letošním roce budeme
ve spolupráci s „Nepetuj.cz“ analyzovat
a připravovat strategii, jak snížit množství produkce odpadu a jak ušetřit nejen
peněženkám, ale hlavně přírodě a posunout se tak o krok dopředu. Dále budeme
podporovat a rozvíjet aktivity pro LUŽASe, dle jejich přání a možností. Pracujeme
na urychlení vydávání Lužského zpravodaje, dejte nám ještě chvilku a určitě se
nám to brzy podaří. Připravujeme pravidla pro spolupráci se spolkem Janovičky
a užíváním Kostela Zvěstování Panny Marie v Janovičkách a vzájemném propojení
aktivit. Rádi bychom se v celém volebním
období věnovali aktivní výsadbě, obnově, ošetření a koncepčním doplnění zeleně v Luži a všech místních částech.
Je toho samozřejmě mnohem více, ale
něco si musíme také nechat do dalších
čísel zpravodaje. Doufáme v dobrou náladu celého města a v plodnou spolupráci občanů a vedení města. Přejeme Vám
krásný leden.
Vaše starostka Veronika Pešinová
a Váš místostarosta Pavel Vodvárka

RÁDIO 93,2 FM

KAM POVYRAZIT
So 12.1. 2019 | 14:00
7. ROČNÍK ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
| Hostinec U Jonáše Bělá
So 25. 1. 2019 | 20:00
HASIČSKÝ PLES SDH LUŽE
| Sokolovna Luže
So 26. 1. 2019 | 15:30
KLUB „CESTOU NECESTOU“:
POHÁDKOVÝ UZBEKISTÁN
| Konferenční sál Hamzovy léčebny
1.–2. 2. 2019
VEPŘOVÉ HODY
| Myslivna Luže
So 8. 2. 2019 | 20:00
PLES POŽÁRNÍKŮ
| Sokolovna Luže
Pá 15. 2. 2019 | 20:00
HASIČSKÝ PLES
| Bělá hostinec
So 16. 2. 2019 | 14:00
TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL
| Sokolovna Luže
So 1. 3. 2019 | 20:00
RYBÁŘSKÝ PLES EXPRES
| Sokolovna Luže
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V PROSINCI OSLAVILI
SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
70 let
75 let
81 let
83 let
84 let

85 let
86 let

87 let
89 let
92 let

Štěpán Bašus, Luže
Milostav Skalický, Luže
Vlasta Akslerová, Radim
Bohumil Komínek, Luže
Zdenka Rouhová, Luže
Marie Jírová, Luže
Oldřich Kopřiva, Luže
Eva Ouřadová, Luže
Zdeněk Vágner, Luže
Alexandr Erps, Luže
Jaroslav Komárek, Luže
Josef Popelka, Košumberk
Jan Stoklasa, Zdislav
Libuše Čejková, Doly
František Bárta, Doly

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÝ VEČER
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem účastníkům Tradičního vánočního
posezení s Pardubickou šestkou, které se
konalo ve čtvrtek 13. 12. 2018 v lužské
sokolovně.
První díky patří především školní kapele ZUŠ Luže „Dárečci“ pod vedením Marka Jirovského s jejich krásnými vánočními melodiemi – byl to krásný hudební
zážitek a jsme opravdu rádi, že děti z Luže
a okolí mají tak úžasný vztah k hudbě
a nebojí se ukázat, že to opravdu umí.
Druhé poděkování patří neméně krásnému vystoupení dětí z 5. třídy ZŠ Luže
pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky
Psotové a paní asistentky Jaroslavy Bašusové – vystoupení se jmenovalo „Půjdem
spolu do Betléma“. Jsem moc ráda, že

ZLATOU SVATBU
V RODINNÉM KRUHU
OSLAVILI:

INZERCE

Karol Leitman a Martina Soudná

NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
V LUŽI BYLY SLAVNOSTNĚ
PŘIVÍTÁNY DĚTI:
Samuel Morgan Kronka, Luže
Amálie Popilková, Luže
Martin Vopařil, Voletice
Julie Hromádková, Luže
Šimon Kučera, Srbce
Matthew Blažek, Luže

Veronika Pešinová

Podněty na opravy či zlepšení
a připomínky nám zasílejte na email:
mestskyurad@luze.cz. Děkujeme,
že s námi spolupracujete a pomáháte
nám všem žít v lepším místě.

V KOSTELE
ZVĚSTOVÁNÍ PANNY
MARIE V JANOVIČKÁCH
UZAVŘELI MANŽELSTVÍ:

s Janem Stoklasou, Zdislav – 86 let
Josefem Čápem, Bělá – 62 let
Jaroslavem Benešem,Luže – 73 let
Zdeňkem Profousem, Luže – 88 let

v adventní čas si v našem městě vánoční
příběh připomínáme hned několikrát
a že to jsou především děti, které nás učí
se zastavit a zamyslet.
Další velké poděkování patří zaměstnancům města Luže – Lucii Tesařové,
Haně Burešové, Michalu Jelínkovi, Lukášovi Poludovi a členkám SPOZ – paní Sochorové, paní Nešporové, paní Stoklasové a paní Vesecké, kteří s úsměvem
zajišťovali klidný průběh celé akce.
Celý večer se odehrál v příjemné přátelské vánoční atmosféře a nechyběla ani
pohodová hudba od „Pardubické šestky“
nejen k poslechu, ale i k tanci. Těšíme se
na další společné akce!

PIŠTE NÁM

Marie a František Kopřivovi, Luže

V UPLYNULÉM OBDOBÍ
JSME SE ROZLOUČILI:
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VZPOMÍNÁME

Dne 3.1.2019 vzpomeneme na druhé
výročí úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka pana Miloslava
Myšku ze Zdislavi. Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka, dcera,syn
a vnučky s rodinami.

REZERVACE
SPORTOVNÍ HALY
Rezervaci sportovní haly vracíme
zpátky do haly, vše zařídíte již nyní
přímo u správkyně – paní Dany
Richterové na tel: 721 280 695.

Hledáme paní na úklid společných
prostor v Domě s pečovatelskou
službou v Luži. Práce na DPP. Jedná se
o cca 3x 1,5 hodiny týdně. Zájemci se
hlaste na tel: 603 507 758. Děkujeme.

KNIHOVNA
Všechny knižní novinky a kompletní
seznam knih v naší městské
knihovně naleznete v online
katalogu knih. Odkaz:
https://www.luze.cz/kultura-volnycas-1/mestska-knihovna/katalog-knihonline/
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INFO Z RADNICE

VÝPISY USNESENÍ

Rada města bere na vědomí:
10/01: Dokončení realizace stavby
„Luže – Brdo“, zajištění zdroje pitné
vody“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
11/01: Záměr prodeje a případné
směny p. p. č. 117/1 o výměře 2 169 m2
spojené s převodem spoluvlastnických
podílů, dále prodej (případnou směnu)
přeplocené části p. p. č. 976/1 o výměře
cca 200 m2 v k. ú. Luže pro žadatelku
I. Zachovou, dle přílohy.
12/01: Prodej p. p. č. 1650/5 o výměře
239 m2, ostatní plocha v k. ú. Doly pro
žadatele A. Kurákovou
a J. Nepraše, dle přílohy.

Výpis usnesení z 1. zasedání Rady města
Luže konané dne 19. listopadu 2018
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města stanovuje:
01/01: Členy zastupitelstva Města
Luže, kteří mohou užívat závěsný
odznak při významných příležitostech
a občanských obřadech, dle přílohy.
02/01: Oddací dny pro dny pro rok 2019,
dle přílohy.
Rada města schvaluje:
03/01: Plán inventur na rok 2018 včetně
složení hlavní a dílčích inventarizačních
komisí k provedení inventarizace
k 31. 12. 2018, dle přílohy.
04/01: Finanční dar Základní škole
a Praktické škole Svítání o. p. s.
Pardubice na dopravu žáků do školy
ve výši 5 000,– Kč , dle přílohy.
05/01: Zřízení funkce tajemníka
Městského úřadu v Luži.
06/01: Uzavřenou výzvu k podání
nabídky na stavbu „Sběrný dvůr Luže –
stavební část“, dle přílohy.
07/01: Seznam firem pro podání nabídky
na stavební část a seznam firem pro podání
nabídky na vybavení sběrného dvora, dle př.
08/01: Členy hodnotící komise ve složení
zastupitel Roman Sýs, místostarosta
Ing. Pavel Vodvárka, pracovník
investičního oddělení Antonín Janiš,
DiS a zapisovatel Pavel Peroutka.
Rada města volí:
09/01: Zástupce Města Luže do Školské
rady Základní školy Luže, okres Chrudim–
Ing. Milan Sýs a BcA. Aleš Košvanec.

Různé:
• Vyúčtování příspěvku na žáky
ZŠ Luže
• Výroční zprávu ZŠ Luže
• Jednání o spolupráci s Českou poštou
• Investiční akce
• Příprava rozpočtu na rok 2019 – SDH
Radim žádost
• Pronájem pozemků za účelem konání
poutě na rok 2019 – pan Spilka
• Pravidla pro užívání Volnočasového
centra
• Pravidla pro užívání kostela
v Janovičkách
• Organizace fungování městského
úřadu
• Systém spolupráce a informování
radních
• Výběrová řízení na volné a nové
pozice MěÚ Luže
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Výpis usnesení z 2. zasedání Rady města
Luže konané dne 26. listopadu 2018
v 17:00 v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města doporučuje ZM schválit:
01/02: Rozpočet na rok 2019, dle přílohy
Rada města schvaluje:
02/02: Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu
nebytových prostor v Luži čp. 241,
Komenského ulice, pro Jednotu
divadelních ochotníků Jaroslav Luže
na dobu jednoho roku, dle přílohy.
03/02: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu v domě v Luži čp. 155, Dukelská,
paní Veronice Sýsové, Luže na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
04/02: Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu
nebytových prostor v Luži čp. 3,
náměstí Plk. Josefa Koukala 1, pro
Romodrom o.p.s., na dobu určitou
jednoho roku, dle přílohy.
05/02: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 10 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu, paní Miloslavě
Duždové, na dobu určitou do 31.3.
2019, dle přílohy.
06/02: Přiznání roční odměny ředitelce
ZUŠ Luže, okres Chrudim za rok 2018,
dle přílohy.
07/02: Přiznání osobního ohodnocení
řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim, dle
přílohy.
08/02: Přiznání osobního ohodnocení
ředitelce MŠ Luže, okres Chrudim, dle př.
09/02: Nabídku na projektovou
dokumentaci návrhu veřejného
osvětlení pro Luži a místní části
od Firmy LEGRANT SERVICE, s.r.o.
Velké Meziříčí, dle přílohy.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

NOVINKY Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pečovatelská služba Luže aktuálně
„pečuje“ o více než 60 klientů. Naší snahou není jen péče o tělesnou schránku,
ale všechny jsme přesvědčeny o tom,
že stejně důležitá je také péče o duševní pohodu klientů a klientek. Proto pečovatelská služba, podobně jako řada
dalších obdobných zařízení v Čechách,
hledá způsoby, jak své klienty nadchnout a přinést jim nové impulzy do života. Hledaly jsme možnost, jak propojit seniory s dětmi. Spousty z našich
klientů totiž nemá vlastní potomky ani
vnoučata, nemají proto ani příležitost
se s dětmi setkávat. Nebo ti co je mají,

bydlí příliš daleko. A proto vzniká plán
spolupráce s mateřskou školkou v Luži:
„Babičko, dědečku přečti nám pohádku“
Nyní stojíme na prahu této nové spolupráce, kdy naše „babičky a dědečkové“ budou dětem předčítat pohádky
před spaním. S paní ředitelkou mateřské
školky jsme se shodly, že mezigenerační setkávání je přínosné i pro samotné
děti. Cílem těchto setkávání je mimo jiné
naučit děti k úctě ke stáří, umění naslouchat, rozvíjet jejich fantazii a v neposlední řadě pokus o jejich chvilkové zklidnění.
Zapojením seniorů do této spolupráce bychom rády předcházely jejich

pocitu vyčlenění ze společnosti nebo
bychom rády jen zúročily jejich volný
čas, dovednosti a ochodu. Chceme, aby
se cítily být potřební, proto bude čtení
nastaveno jako pravidelná každotýdenní aktivita.
V případě, že máte ve své rodině nebo
okolí nějakého seniora, který by se rád
zapojil do rozjíždějící se spolupráce,
neváhejte se na mne obrátit na telefonním čísle 730 871 334 nebo e-mailu
dps@luze.cz.
Za tým pečovatelské služby města Luže
Gabriela Jírová, sociální pracovnice

KONTAKTY NA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU LUŽE
Na Výsluní 9 538 54 , Luže
T: +420 469 672 015
E: dps@luze.cz

Bc.Gabriela Jírová

sociální pracovnice

730 871 334

Monika Pidimová

vedoucí přímé péče

730 871 336

Vladimíra Kolářová

pracovník v soc. službách

730 871 337

Lenka Šimková

pedikérka

730 871 333

ADVENT U MH SDH LUŽE

Letošní advent jsme se rozhodli, že věnujeme těm, kteří nejvíce potřebují trochu
tepla a lásky nejen v zimním čase.
Nejprve jsme oslovili paní starostku, že
bychom rádi pomohli s výrobou přáníček
na strom splněných přání, který je obsypán obálkami v den jeho rozsvícení.
Vrhli jsme se na výrobu obálek, kde jsme
dali průchod své kreativitě a šikovnosti.
Poukázky s přáními měli na starost dospělí, ale s vystřihováním a laminováním jsme
opět pomáhali. Když byla přání seniorů
připravena, naplnili jsme obálky nejen poukázkou, ale i přáníčkem pro „Ježíška“.
2. prosince jsme přáníčka pověsili vánoční strom a přáníčka byla rozebrána
i přes velmi deštivé počasí.
V sobotu 8. prosince jsme vyrazili na návštěvu do jihlavské ZOO. Ani tady to neby-

la obyčejná návštěva. Vezli jsme vánoční
nadílku pro zvířátka – bedny plné zeleniny. Odměnou od pracovníků ZOO pro nás
bylo krmení žiraf a prohlídka domečku
hrošíků. Po pikniku u opic a řádění na hřišti u pand, jsme se se ZOO rozloučili a naše
cesta pokračovala na stanici HZS Jihlava.
Tady jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, vyzkoušeli jsme své znalosti, protože starší finišují v přípravách
na zkoušky odbornosti strojník a mladší
odbornosti preventista. Zkusili jsme si,
jaké to je, když je na této stanici vyhlášen
poplach, viděli jsme zázemí a všichni jsme
se svezli po pravé hasičské tyči.
Večer na nás čekala přespávačka v naší
hasičské zbrojnici. Než nám starší kluci
uvařili večeři – výborný buřtguláš, tak jsme
vyráběli vánoční dekoraci – sněhuláka
z ponožky. Po večeři jsme si připravili každý svůj pelíšek, podívali se na pohádku
a hajdy spát.
Druhý den někteří z nás nemohli dospat
a tak ráno začalo už v 6.30. Ke snídaní nás
čekala výborná buchta a pak jsme se pustili do práce – pekli jsme perníčky ze 6.kilo
těsta. Každý z nás si odnesl své výrobky
domů.
17. a 18. prosince nás čekali dva velice
výjimečné dny. V pondělí jsme navštívili

s dárečky ze stromu splněných přání seniory v domově spokojeného stáří Glossus
a v úterý seniory v Domově s pečovatelskou službou. Všechny dárečky jsme opět
doplnili námi vyrobenými přáníčky. Byli
jsme nadšení, když jsme viděli, jakou radost všichni měli z naší návštěvy.
Naše návštěva nebyla poslední, a jistě se
uvidíme dříve, než za rok. Vymyslíme nějakou hezkou akci a rádi svou návštěvou
seniory opět potěšíme.

Po rozdání dárečků v DPS jsme si udělali
malou besídku v hasičské zbrojnici a popřáli si krásné Vánoce.
Krásné Vánoce a šťastný rok 2019 přejeme všem lidem v Luži, přejeme si, aby
všichni byli zdraví a veselí.
Vaši mladí hasiči SDH
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KAMPAŇ NEPETUJ
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ZAPOJTE SE DO
NEPETUJ!



Co je to #Nepetuj a jak se zapojit?
Není nám lhostejné životní prostředí a stále narůstající náklady za svoz
odpadů, proto jsme se rozhodli, že se staneme partnerem ekologické
kampaně #Nepetuj a pokusíme se o změnu.
Co má kampaň za cíl?
Hlavní myšlenkou kampaně je snížit produkci jednorázových PET lahví a
zároveň jít ostatním lidem příkladem. Například tím, že si zakoupíte lahev na
více použití, nebo samotnou PET lahev několikrát naplníte.
Jak se zapojit do kampaně?
Pro každého zájemce máme na úřadě přichystány etikety #Nepetuj,
které si můžete bezplatně vyzvednout, nalepit na svoji lahev a jít příkladem
svému okolí. Poté je možné načíst QR kód z etikety (v případě kulatých
nálepek zapsat číslo z etikety rovnou na webu) a na webu www.nepetuj.cz
zapsat počet naplnění lahve. Díky tomu budeme schopni světu říci, kolik jste
vy, naši občané, ušetřili PET lahví.
Proč se zapojit?
Každý z nás může ovlivnit to, co po něm zůstane dalším generacím.
Kampaň #Nepetuj může být jednou z cest, jak jen nečinně nepřihlížet
globálnímu problému.
Co získám zapojením do kampaně?
Kromě dobrého pocitu z toho, že podpoříte životní prostředí, se můžete
registrací své etikety zapojit do soutěže o věcné ceny od partnerů kampaně
#Nepetuj. Více informací naleznete na webu www.nepetuj.cz.

JE ČAS SE ZAMYSLET!
www.nepetuj.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Účastnice Virtuální Univerzity třetího
věku z konzultačního střediska Luže
děkují minulému i současnému
vedení města za umožnění tohoto
studia. Zároveň přejeme všem
zaměstnancům Městského úřadu
Luže do roku 2019 pevné zdraví
a hodně pracovních i osobních
úspěchů.

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ZPRÁVY Z BĚLÉ
V sobotu 8. prosince se na návsi obce již
popáté rozsvítil vánoční stromeček a občané obce si přišli zazpívat vánoční koledy. V kulturním pásmu vystoupil pan učitel Jirovský (klávesy) s manželkou (zpěv),
sourozenci Svobodovi (trubka a pikola)
a Markéta Kapitolová a Michaela Teplá
(flétny). Členky hasičského sboru napekly
voňavé cukroví, hasiči navařili 20 lt punče
a čaj. Na návsi se sešlo na 60 návštěvníků, kteří si s chutí koledy zazpívali. Během
této akce se konal i malý vánoční jarmark,
kde drobní prodejci nabízeli sýry, med,
jmelí, vánoční věnečky, bižuterii, kabelky,
knihy a cukrovou vatu.
Výroční členská schůze hasičského sboru se uskutečnila v sobotu 15.prosince
na salonku hostince. Místní hasiči hodnotili svoji činnost za uplynulý rok. Schůzi
byl přítomen i místostarosta města Luže,
Ing. Vodvárka a zástupci spřátelených
sborů z Luže a ze Skutče. Na akci se promí-

LEDEN 2019
talo video z jednotlivých akcí pořádaných
hasiči. Celkem se v tomto roce jednalo
o 15 kulturně společenských a sportovních akcí.
První akcí v příštím roce 2019 je 7.ročník turnaje v Člověče nezlob se, který
se koná v sobotu 19. ledna od 14 hodin
na sále hostince „U Jonáše“. Již nyní je
přihlášeno 21 hráčů. Přihlásit se můžete
na tel. 724 289 722 - pan Sychra. Startovné
do turnaje činí 100 Kč za osobu. Zúčastnit
se mohou všichni od 6 let až po důchodce. Těšíme se na Vás.
Hasičský ples se koná v pátek 15.února
od 20 hodin na sále hostince, kde se uskuteční následující den (sobota 16.2.) tradiční dětský karneval od 14 hodin.
Přejeme všem spoluobčanům klidné
a pohodové svátky Vánoční a do Nového roku 2019, pevné zdraví, spokojenost
a trochu toho štěstíčka.
Jan Sychra

VZPOMÍNÁME

Když zemře maminka, sluníčko zajde
v srdci nám zůstane smutek a žal.
Sotva už na světě někdo se najde,
kdo by jak maminka měl nás tak rád.

Dne 8.1.2019 s bolestí v srdcích
vzpomenemena druhé výročí úmrtí
naší drahé maminky, babičky
a prababičky, paní Aleny Daňkové
z Bělé. Maminko drahá se slzami
v očích klademe kytičku na Tvůj hrob.
S láskou vzpomínají dcery
Alena a Ivana s rodinami.

PŮSOBENÍ MĚSTSKÉ POLICIE SKUTEČ V LUŽI
Z ČINNOSTI:

Městská policie v Luži v předvánočním
období vyjížděla několikrát k oznámení
o volném pobíhání psů po pozemní komunikaci a na veřejném prostranství bez dohledu zodpovědné osoby. Strážníci ve většině případů pejska odchytli a předali zpět
majiteli i s poučením o povinnosti mít pejska na některých místech na vodítku. Někteří domácí mazlíčci, ač zprvu nevypadají
zle, mohou z důvodu jejich velikosti vyvolávat u ostatních občanů obavu či strach,
a to například o děti, které by se mohly
u nich objevit, popř. na ně zaútočit. Proto
apelujeme na všechny občany „pejskaře“
aby své mazlíčky nepouštěli z dohledu.

V prosinci se strážníci ve spolupráci s pořadateli podíleli mimo jiné na asistenci
při převozu vánočního stromu v Luži, kde
především usměrňovali dopravu a dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního
provozu. Dále zesílili hlídkovou činnost
na hřbitovech, v chatových oblastech
všech místních částí města Luže a nedílnou
součástí byla i hlídková činnost v místních
lesích na katastru města, aby si zde někdo
nevyhlédl budoucí vánoční stromeček.
Během posledních dvou měsíců bylo
na městskou policii mimo jiné oznámeno: 2 ztráty a nálezy, 9 volně pobíhajících
zvířat, 3 nebezpečné stavy (spadlý strom,
překážka na silnici, požár apod.).

S koncem roku 2018 na vlastní žádost
odchází po 5ti letém působení u Městské policie Skuteč strážník Radek Sapieta.
Tímto mu strážníci děkují za dlouholetou
spolupráci a přejí hodně úspěchů v novém zaměstnání. V souvislosti s tímto
odchodem strážníci hledají novou posilu
do svých řad, a proto město Skuteč vyhlásilo výběrové řízení na pozici strážníka. Stávající počet strážníků u MP Skuteč
k 1.1.2019 je 4.
Veškeré aktuality Městské policie Skuteč
naleznete na webových stránkách www.
mp.skutec.cz a na Facebooku: Městská policie Skuteč
Za Městskou policii Skuteč
Miroslav Štorek, velitel MP
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CESTOU NECESTOU
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POHÁDKOVÝ UZBEKISTÁN
V sobotu 26. ledna 2019 v 15:30 hodin
proběhne v konferenčním sále Hamzovy
odborné léčebny cestopisná přednáška
cestovatele Libora Drahoňovského s názvem POHÁDKOVÝ UZBEKISTÁN.
O Uzbekistánu se dá říci, že je vlastně pokračováním Iránu, co se krás a rozmanitosti architektury týče. Město Samarkand se
pyšní majestátnými budovami Ragestánu
a hrobkou jednoho z největších dobyvatelů světa Timura Lenka, který ve 14. století
dobyl prakticky celou Střední a Přední Asii.
Buchara a Chiva si uchovaly půvab úzkých
uliček a několik desítek historických mešit
a medres (islámských škol). I v Uzbekistánu jsem se setkával s velkorysou pohostinností. Pochutnával jsem si na plovu – po-

krmu z rýže, hovězího nebo skopového
masa, cibule, mrkve a hlavně specifického
koření. K tomu jsem přikusoval výtečný
bílý chléb a popíjel kefír.
Beseda pojednává o poutavé historii
země, dále o architektonických skvostech měst, která prosperovala díky čilému obchodu na hedvábné stezce, dále
o významných osobnostech a o životě
místních obyvatel. Součástí promítání jsou
ukázky melodické uzbecké hudby.
Klub Cestou necestou pořádá sbor
Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci
s Hamzovou odbornou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček

Zveme Vás na přednášku na téma

KVALITA POTRAVIN
10. ledna 2019

Témata přednášek v roce 2019

Přednášející: Roman Uhrin
zakladatel Klubů zdraví v ČR

10. ledna – Kvalita potravin

Roman Uhrin, zakladatel Klubů zdraví v ČR

14. února – IQ vs. EQ, které z nich má větší
vliv na úspěch a radost v životě?

Mgr. Gražyna Kelemenová, lektorka Epicentrum zdraví EDEN

Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.
Začátek přednášek vždy v 18 hodin
Místo konání: Volnočasové centrum města Luže (U Betonu)

12. březen – Autoimunitní onemocnění:
artritida, záněty, alergie… lze je řešit?
Jana Konečná, lektorka Klubů zdraví

11. dubna – Pět jazyků lásky

Zveme Vás na přednášku na téma

IQ vs. EQ, které z nich má větší
vliv na úspěch a radost v životě?

Jan Libotovský, lektor Klubů zdraví

23. května – New Start s procházkou

Bc. Veronika Šťovíčková, koordinátorka Klubu zdraví Luže
14. února 2019

Přednášející: Mgr. Gražyna Kelemenová
lektorka Epicentrum zdraví EDEN

Začátek přednášek vždy v 18 hodin
Místo konání: Volnočasové centrum města Luže (U Betonu)

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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ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …
Na 20. listopad se prvňáčci obzvlášť těšili. Vždyť v rámci Dne slabikáře vyměnili Živou abecedu za Slabikář. Cesta k Slabikáři
ovšem nebyla snadná. Žáci museli vysvobodit princeznu z věže hradu, získat 5 klíčů
= 5 úkolů, a poté dostat velký klíč k odemknutí Slabikáře. Ty prvňáčkům předali
kamarádi „páťáci“ a za odměnu přečetli
pohádku „Hrnečku vař.“ Hurá do čtení!
30. listopadu se naopak vydali na výpravu do lesa se svými zvědavými „kamarádkami ponožkami“, které si vyrobili. Dobře
jsme si užili lesních her, vytvořili domečky pro ponožky a pro drobná zvířátka
a příjemně unaveni se vraceli do školy
na oběd. Už teď se těšíme na zimní výpravu. Prvňáčci jsou totiž letos opět zapojeni
do školního projektu LES VE ŠKOLE.
Žáci pátého ročníku se v rámci výuky
o vesmíru zúčastnili výukového programu
„Sluneční soustavou“ v královéhradecké
hvězdárně a planetáriu. Z programu byli
přímo unešení a poznatky zde získané, se
jim velmi dobře vryly do paměti.
Velkého úspěchu dosáhli také naši
florbalisté. Nejprve skončili 6. 11. před
branami semifinále na skutečském ČEPS
cupu v konkurenci 10 základních škol,
když dvakrát zvítězili a dvakrát prohráli.
Opět ve Skutči pak 19. 11. v okrskovém
kole florbalového turnaje žáků ZŠ porazili všechny soupeře a turnaj vyhráli, čímž
postoupili do chrudimského okresního finále. Aby toho nebylo málo, tak i na tomto turnaji byli nejlepším mužstvem a zvítězili. Moc jim gratulujeme!!!

Děvčata a kluci ze 7. třídy se zapojili
do projektu „Krabice od bot“. Jedná se
o předvánoční akci, která má za cíl potěšit
děti z chudších rodin v České republice,
kterým děti a dospělí připraví skutečnou
krabici od bot, kterou naplní dětskými
dárky k Vánocům. Vytvořili jsme dívčí
a chlapeckou skupinku a připravili společně dvě dárkové krabice - pro slečnu
a chlapce ve věku 8 – 10 let. Snad se nám
podaří vykouzlit úsměv a radost u obdarovaného človíčka.
Velmi zajímavým projektem, který probíhá v naší škole již několik let, jsou Příběhy bezpráví, které připravuje každoročně
organizace Člověk v tísni. K letošnímu tématu „Únor 1948“ přišel s žáky 9. ročníku
v úterý 13. listopadu 2018 pobesedovat
pan Jiří Zedníček z Vysokého Mýta. Vyprávěl nám o osudu své rodiny a tatínka,
kterého v roce 1950 obvinili neprávem
v prvním monstr procesu (tohoto druhu

se zemědělci) a odsoudili na 13 let vězení,
konfiskaci majetku a mj. ztrátě čestných
občanských práv na základě vykonstruovaného obvinění. Jeho osobní zážitky
na nás hluboce zapůsobily.
Samozřejmě že konec podzimu nejen
na prvním stupni probíhal hlavně v duchu těšení se na Vánoce.
Dne 20. listopadu uspořádalo SRPŠ vánoční tvoření s dětmi a rodiči. Tvořivého
odpoledne se zúčastnilo asi 25 dětí s rodiči. Vytvořili jsme mnoho opravdu hezkých vánočních dekorací. Za týden jsme
si pak v den třídních schůzek v šatně prvního stupně „otevřeli“ stánek s těmito
dekoracemi a prodávali je. Výtěžek z prodeje činí 1914,–Kč, tuto částku předáme
školní družině. Děkujeme!
Poté nechyběl tradiční příchod svatého Mikuláše, andělů a čertů, kteří se prošli
po celé školy a zavítali i do Mateřské školky.
Moc dobře věděli, kdo v čem má jaké nedo-
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statky, ale vyzdvihli u žáků i jejich přednosti. Odpoledne se pak malí „družinoví“ čertíci
spolu s anděly a Mikulášem vydali do Hamzovy léčebny potěšit zdejší pacienty.
Ve velkém, ale vždy originálně, jsme
také tvořili spoustu vánočních přáníček.
Již dopředu jsme věděli, že prostřednictvím nich budeme chtít udělat radost té
nejstarší generaci – seniorům. Abychom
jim, ale i jistě sobě, udělali radost a třeba i vykouzlili na jejich tvářích úsměv,
rozhodli jsme se zvláště pro ně nacvičit
divadelní představení „Půjdeme spolu
do Betléma“ s pásmem vánočních koled,
které jsme zahráli na tradičním setkání
seniorů v lužské sokolovně, v domově
důchodců Glossus, v pečovatelské službě
v Luži a i v rámci celoškolního vánočního
setkání v sokolovně.
Mnohé výtvarné práce žáků jsme předali do rukou starých a bohužel mnohdy
i opuštěných lidí v rámci akce „Ježíškova

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

vnoučata“. Ve spolupráci s Hamzovou léčebnou, na pavilonu L, si také děti mohli
vyrobit z přírodnin svícínek nebo jiné vánoční aranžmá.
V posledním předvánočním týdnu jsme
se také vydali do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka u Proseče a žáci II. stupně
jeli do Pardubic do multikina.
Společně jsme se vánočně naladili nejen při společné besídce v sokolovně, ale
i v jednotlivých třídách. Vánoční příběh
narození Ježíška nám připomněl program s názvem „Poselství Vánoc“ a před
vánočními prázdninami jsme si popřáli
krásné vánoční svátky a mnoho zdraví
v novém roce 2019. učitelé a vychovatelky Základní školy Luže
Přeji Vám v novém roce pevné zdraví,
a aby byl pro Vás rok 2019 rokem splněných snů a přání!
Mgr. Vít Hospodka,
ředitel školy
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PODĚKOVÁNÍ
DĚTEM Z SDH LUŽE

Ráda bych touto cestou velice
poděkovala všem mladým hasičům
z SDH Luže pod vedením Šárky
Tererové a Denisy Hortenské za jejich
obětavost, kreativitu a hlavně laskavý
přístup, když se velmi radostně ujaly
spolupráce při plnění přání našich
seniorů ze „Stromu splněných přání“.
Děti i vedoucí se chopily práce a krásně
připravily všechna přáníčka, která jsme
si rozebrali na vánočním jarmarku při
první adventní neděli. V pondělí 17. 12.
a v úterý 18. 12. děti vyrazily
s připravenými dárečky do Domova
klidného stáří Glossus a do Domu
s pečovatelskou službou v Luži,
a s upřímným úsměvem na tváři
obdarovali všechny klienty. „Děti byly
úžasné. Přály veselé Vánoce, podávaly
ruce, byly super bezprostřední, ale
hodní. Jsem na ně hrdá!“ vyprávěla
spokojeně Šárka Tererová.
Klienti také projevili přání, že by se
rádi účastnili více akcí s dechovkou.
Nezapomeňme je tedy zvát na tyto
akce, ať jim není ten rok tak dlouhý.
Děkuji.
Veronika Pešinová

PODĚKOVÁNÍ

„Touto cestou chci poděkovat
za velkou ochotu p. Michalu Jelínkovi
v situaci, která nám nastala, když jsme
řešili návrat z léčebny Luže do Kolína.
S takovým lidským přístupem se málo
setkáváme.“
Velké poděkování.
J. Brtníková a M. Stikor
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Z MATEŘINKY

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM ROKEM
Začal rok 2019, ale dovolte nám, abychom se ještě vrátili do roku minulého.
1. prosince 2018 proběhlo vítání občánků na MěÚ Luže. Děti z oddělení Sluníčko
slavnostně přivítaly do života šest malých
občánků. Zazpívaly, zarecitovaly básničky
a na závěr předaly maminkám kytičku.
Společně přejeme, ať Vám Vaše děťátko přinese hodně lásky, smíchu a něhy. Ať
životem ho provází zdraví, štěstí a radost.
4. prosince jsme nezapomněli na svatou Barborku. S dětmi jsme si povídali o lidové tradici a na procházce si uřízli větvičky třešní, abychom měli po celý rok lásku
a štěstí. Hned na to 5. prosinec byl dnem
plným netrpělivého očekávání, těšení, ale
i obav a strachu. Na svou každoroční obchůzku se i letos vydal sv. Mikuláš a opět
s sebou vzal svého rohatého pomocníka
a anděla. Děti se naučily veselé básničky
a písničky. Všechny se snažily a nikoho si
čert do pekla neodnesl.
7. prosince nás navštívilo loutkové divadlo Vily Srdíčkové s představením – „Jak se

anděl potkal s čertem“. Pohádka byla pěkná, přesto že byla loutková se někteří i trošičku báli. V závěru pohádky jsme všichni
dostali na ruku razítko s andělem, kdy jsme
si mohli přát svoje nejtajnější přání. V tento den jsme ještě navštívili vánoční výstavu
v Hamzově léčebně. K vidění byla keramická tvorba, dřevěné a přírodní dekorace.
Děti si na závěr mohly odnést na památku
drobnou maličkost, ze které měly radost.
Výstava se povedla a těšíme se na další.
11. prosince nás navštívila první třída
Základní školy Luže. Společně jsme strávili hravé dopoledne, v rámci každé třídy mateřské školy. Na konci měsíce jsme
v MŠ oslavili čas vánoční a při procházce
do lesa jsme ozdobili stromeček a nadělili
zvířátkům.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se zapojili do naší školní slavnosti „Vánoční čarování“, za krásné výrobky, přinesené cukroví a další dobrůtky na kterých si
všichni moc pochutnali. Děkujeme také
za pomoc při tvoření v dílnách.

Mateřská školka a školní jídelna děkuje
za sponzorský dar z potravinářského obchodu Kubík.
V novém roce 2019 bychom rádi všem
popřáli hodně zdraví spokojenosti a dobré nálady.
Kolektiv MŠ

PROJEKT POMOC ROMSKÝM RODINÁM
Jak je již známo Oblastní charita Pardubice realizuje v Luži projekt „Pomoc
romským rodinám“. V rámci toho se konají pravidelné přednášky, volnočasové
aktivity, dohlížení na školní docházku
a vzdělávání dětí, a také kurz šití, na který
bychom Vás chtěli touto cestou pozvat.

Scházíme se jedenkrát týdně, vždy v úterý v Rodinném centru DaR (Družstevní
366, Luže) od 16.00. K dispozici jsou šicí
stroje, látky, nitě a ostatní potřeby. Kurz
je vhodný jak pro začátečnice, tak zdatné
švadleny. Naučíte se u nás ušít chňapku
do kuchyně, podložku pod hrnec, ale také

velikonoční dekoraci, kosmetický kufřík
nebo krásnou kabelku. Pro děti od 4 let je
připravený doprovodný program, takže
maminky mohou vzít své ratolesti s sebou. Vstupné zdarma, pouze je vybírán
drobný poplatek za materiály, jako jsou
zipy, přezky apod.

Protože skupina byla omezena prostorem,
vybrala se na tuto akci pouze malá část
vystupujících. Loly Růžu v plném počtu,
mohli vidět zájemci 20. 12. 2018 v místní
sokolovně, kde bylo pořádáno vystoupení
pro ZŠ Luže.
Více informací o projektu a působení
Loly Růža, se můžete dozvědět na strán-

kách východočeské televize V1, která
v listopadu odvysílala příspěvek o naší
organizaci http://vzpravy.cz/porady/expres-pardubickeho-kraje/expres-pardubickeho-kraje-08-11-2018-18-17.
Za Oblastní charitu Pardubice
Mgr. Dominika Košnarová DiS.,
a Ivan Červeňák.

LOLY RŮŽA

Že jsou děti z romské a taneční skupiny
Loly Růža šikovné, víme už dávno. Přesvědčili se o tom i návštěvníci adventních
trhů, které se konaly
5. 12. 2018 v budově Krajského úřadu
Pardubického kraje.
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, z.s.
Kancelář vítá nový rok řadou zajímavých aktivit. Vyhodnocujeme realizaci projektů v rámci výzvy Malý Leader
pro rok 2018, bližší informace najdete
na webu MAS, v sekci Úspěšné projekty
z území společně s fotografiemi ostatních projektů z výzev MAS za rok 2018.
Očekáváme žádosti do vyhlášených
výzev jak v oblasti životního prostředí
na sídelní zeleň, tak v programu rozvoje
venkova především na posílení kvality
a zpracování regionálních zemědělských
produktů a na rozvoj regionálního podnikání – vyzvy-mas.
Připraveny jsou také další výzvy z integrovaného regionálního operačního
programu – opět se mohou hlásit se svými projekty mateřské, základní a střední
školy, samozřejmě i zájmové a neformální organizace. Stále platí, že povinnou
podmínkou je zařazení projektu do strategického rámce MAP, o tuto evidenci se
nově stará město Chrudim https://www.
map2orpchrudim.cz/. Další výzvy MAS
SKCH umožní např. vybavit poskytovatele sociálních služeb automobily, aby
služba byla dostupná co nejvíce všem,
bude pokračovat výstavba sociálních
bytů, o které je velký zájem, a také výstavba komunitních center.

Velkým tématem je stále spolupráce MAS
a všech škol v našem území - MAS připravuje další seminář zaměřený nejen na realizaci tzv. Šablon II, díky kterým mohou školy
získat personální posily - školního asistenta,
speciálního pedagoga, školního psychologa, chůvu, ale třeba i odborníka z praxe
apod., mohou podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů (supervize/mentoring/
koučink), nové způsoby spolupráce s rodiči
a veřejností, nové metody ve výuce. Bude
se mluvit např. o souvislosti mezi kvalitou
výuky a kvalitou vzdělávacího prostředí
ve vazbě na poslední poznatky studie Svazu měst a obcí ČR. Tedy budeme diskutovat o tom, jak se na příjemné a podnětné
učební atmosféře podílí kvalitní osvětlení,
„chytré“ větrání (CO2, teplota, vlhkost) či
akustika v učebnách.
MASSKCH se také jako jedna z prvních zapojila do nově vzniklých pracovních skupin
v rámci své střešní organizace Národní sítě
MAS ČR, aby pomohla při přípravě nového
období a při nastavování podmínek pro
nové dotační příležitosti. Jedná se o pracovní skupiny – PS Chytrý venkov, PS Sociální
a PS Enviro a samozřejmě náš zástupce pokračuje v koordinaci vzdělávacích aktivit pro
celý Pardubický kraj v rámci PS Vzdělávání.
Věříme, že svým aktivním zapojením ne-

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
A CO OD NÍ OČEKÁVAT?
V rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MASSKCH vám
tentokrát přinášíme informace o pečovatelské službě.
Pečovatelská služba je jednou ze sociálních služeb, kterou může využít každý občan jež se z důvodu věku, snížené
soběstačnost nebo zdravotního stavu ocitl
v nepříznivé životní situaci a sám si nemůže
zajišťovat a uspokojovat své životní potřeby.
Jak postupovat v případě zájmu o pečovatelskou službu.
Na základě vyplněné žádosti o Poskytování pečovatelské služby provede sociální pracovnice šetření v domácnosti
zájemce o službu. Toto šetření se provádí
z důvodu zmapování skutečných potřeb
a zjištění, zda je služba pro něho „to pravé co potřebuje“. Pracovnice ověřené informace zaznamená a sepíše smlouvu,

kterou si klient sjednává dle svých potřeb
konkrétní úkony, jejich četnost a čas poskytování.
U Pečovatelské služby lze sjednat celou
řadu úkonů. Mezi ty základní patří například
pomoc s přípravou či podáním jídla, zajištění
běžných nákupů a pochůzek. Dále Pečovatelská služba zajišťuje doprovody k lékaři,
pomoc s osobní hygienou, pomoc při zajištění chodu domácnosti a praní a žehlení
prádla. V rámci fakultativních služeb nabízí
celou řadu dalších úkonů jako je dohled
nad spolknutím léků, jednoduché ošetřovatelské úkony, administrativní úkony…Ceny
za poskytnuté úkony jsou uvedeny v ceníku, většinou se pohybují kolem 100 korun
za hodinu. Pracovní doba je uzpůsobena
potřebám klientů, službu je možné v případě zájmu sjednat i v odpoledních hodinách
a o víkendech.

jen naplňujeme myšlenky partnerství MAS
a myšlenky metody LEADER, ale také tím zajistíme pro naše území včasné a všestranné
mapování jeho nových potřeb. To je společně s evaluací (vyhodnocením kladů a záporů minulých let) první krok k aktualizaci
strategie CLLD jako nezbytného podkladu
pro další společnou veřejnou diskusi o očekávaných příležitostech pro rozvoj venkova.
V této souvislosti máme radost, že se podařilo v úzké součinnosti s MAS zajistit prostředky na tvorbu strategických dokumentů obcí
a svazků, bez kterých se již neobejde žádná
žádost do národních a evropských zdrojů.
Projekty byly schváleny v prosinci 2018.
Rádi bychom vás také informovali o nové
kampani s názvem Venkov je náš domov,
kterou spustila Národní síť Místních akčních
skupin a jejímž hlavním kanálem je nová
webové stránka www.mistniakcniskupiny.
cz. Najdete zde výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly díky
podpoře místních akčních skupin. Cílem
kampaně je pomocí webové platformy přiblížit příběhy konkrétních lidí, jež pojí láska
k venkovu zhmotněná v projektech, které
z něj dělají lepší místo pro život. Smyslem
je pak zvýšení povědomí o činnosti MAS,
o jejích výsledcích a pozitivních dopadech
na život na českém venkově.

Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a občanům se sníženou
soběstačností co nejdelší a nejdůstojnější pobyt v domácím prostředí. Individuálním přístupem a přiměřenou pomocí
podporovat soběstačnost a zvyklosti klienta a tím mu usnadnit život v nepříznivé
sociální situaci vzniklé v důsledku stáří
nebo nemoci.
V současné době se podle odborníků
očekává kvůli stárnutí populace postupný nárust klientů a zvýšený zájem o tento
druh služby. Ten bude narůstat navzdory tomu, že se jedná o službu placenou.
Právě návštěvy pečovatelek jsou totiž pro
mnoho lidí jedinou možností, jak zůstat
přes nepříznivý stav ve své domácnosti.
V dnešní zrychlené a uspěchané době
je v pořádku, že existují služby tohoto
typu, které zajistí klientovi potřebnou
péči a tím odlehčí rodině a zajistí větší
klid a pohodu pro všechny.
KANCELÁŘ MAS SKCH
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RODINNÉ CENTRUM DaR

ZPRÁVY Z RODINNÉHO CENTRA DaR LUŽE
Závěr roku bývá v Rodinném centru
DaR vždy trochu hektický. Není divu,
na prosinec totiž připadá spousta krásných aktivit, na které se celý rok těšíme.
První je výroba adventních věnců a dekorací, která proběhla hned 1. 12. 2018 a při
níž se vytvořila spousta krásných výrobků. 4. 12. jsme si při pravidelném úterním
programu užili čertovskou atmosféru.
Děti, za pomoci maminek, vyráběly čerty
a anděly z papíru, naučily se říkanku pro
Mikuláše a za to si vysloužily andělskou
nadílku plnou upečených perníčků (tímto
velice děkujeme maminkám, které pomáhaly perníčky péct při pátečním programu Vaření s písničkou).

PÁR ČÍSEL ZÁVĚREM

V rodinném centru nemohl chybět vánoční stromeček, na který děti navěsily
vlastnoručně vyrobené ozdoby. Všichni
se této úlohy chopili zodpovědně a jediná větvička nezůstala prázdná.
Napilno měly i žáčci, kteří pravidelně
docházejí na nauku Píšťalky. 14. 12. vystoupili v domově klidného stáří Glossus
v Luži a 20. 12. se ve volnočasovém centru
předvedli svým rodičům. V rámci vystoupení zazněly krásné koledy a písně, které
doplnily atmosféru Vánoc.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMKU
NA NÁVSI V DOLÍCH

Rodinné centrum DaR je v Luži již
devátým rokem. Za svou dobu působení, prošlo centrem přes dvacet tisíc
návštěvníků, nevěříte? Pojďte se s námi
ohlédnout za rokem 2018. Při úterních
programech se zde vystřídalo 548 maminek a dětí, páteční Vaření s písničkou
navštívilo 496 maminek s dětmi a Klub
otazník připravil program pro 280 dětí.
Celkem se v roce 2018 zúčastnilo pravidelných i mimořádných akcí magických
3033 návštěvníků.

zdraví od 17:00 na adrese Žižkova 178,
Luže. Vstupné na pravidelné programy
20 Kč. Součástí programu bude i spousta zajímavých přednášek, dílen, setkání
a hravých aktivit. O jejich termínech vás
budeme informovat na našich stránkách
http://www.materskecentrum.estranky.cz/ a profilu https://www.facebook.
com/rodinnecentrumdarluze/.
Za Rodinné centrum DaR
Mgr. Dominika Košnarová DiS.,
vedoucí centra

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019

V roce 2019 se budeme věnovat již
tradičním programům. Úterky: Klub Mamiňáček, Hrátky s batolátky; Pátky: Klub
m_ANIMA, Vaření s písničkou. Program
v úterý a pátek je určený pro maminky
s nejmenšími dětmi od 1 do 5 let. Středy: Klub Otazník patří starším školkovým i školním dětem. Pondělí a čtvrtek:
Pískáníčko pro děti. Čtvrtek: Cvičení pro
8. 12. 2018 proběhlo na návsi v Dolích
druhé rozsvícení vánočního stromku.
Za zvuku koled jsme stromek ozdobili
světýlky a krátce po setmění se poprvé rozsvítil. Všichni si mohli pochutnat
na cukroví a pečeném masu a zahřát se
punčem nebo svařákem. Letos navíc proběhla soutěž o nejlepší svařák. Všechny
byly vynikající, a proto nakonec i všechny zvítězily. Důležitější než vítězství totiž
bylo, že se znovu podařilo setkání místních
lidí a známých v předvánočním čase. A stejně jako minulý rok se k nám na chvilku přidali skauti z Luže a zazpívali si s námi pár
koled. Navíc se nám podařilo v rámci projektu Ježíškova vnoučata potěšit dárkem

www.materskecentrum.estranky.cz
#rodinnecentrumdarluze

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
nám s tímto sice malým, ale krásným
předvánočním setkáním pomohli,
i všem, kteří v tento podvečer přišli
a přispěli nám dobrovolným
příspěvkem. Především ale děkujeme
všem místním hasičům za celoroční
práci, za jejich pomoc při přípravách
a pořádání akcí, za jejich práci a čas,
který dobrovolně věnují ostatním.

dva klienty Domova na hradě Rychmburk,
kteří s námi celé odpoledne strávili.
SDH Doly
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HAMZŮV ROK
Hamzova léčebna uzavírá slavnostní
rok 2018, který bude mít samostatný
název do budoucí historie. Je to „Hamzův rok“. Vznikl jako rozsáhlý program
řady aktivit Hamzovy léčebny, které
se vázaly na 150. výročí narození pana
prof. Dr. Františka Hamzy, zakladatele
léčebny.
Podařily se věci zcela výjimečné, které
k výjimečné osobnosti pana profesora
patří. Spolu s Hamzovou rodinou byla zajištěna realizace zařazení pana profesora
do série známek slavných osobností České republiky.
Léčebna sama vydala i celou sérii
vlastních známek s námětem Hamzovy
léčebny, Luže a samozřejmě pana profesora také. K němu byl připojen mimořádný občan Luže plukovník Koukal, letec
RAF v době druhé světové války. A zcela
po právu i pan doktor Větvička, odborný
garant Hamzova parku a arboreta.
Kniha „Procházky Hamzovým arboretem“ je posledním bodem projektu
Hamzova roku. Zde se znovu dostává pan
doktor Větvička do pozice rozmnožovatele díla pana profesora Hamzy.
Dne 15.12. byla odhalena pamětní
deska na první budově Hamzovy léčebny. Tato slavnostní událost se odehrála
po nádherném vánočním gospelovém
koncertě za přítomnosti starostky města

ČESKÁ REPUBLIKA

2018

Hamzovým
arboretem
Václav Větvička

sluneční hodiny

hrad Košumberk; Luže

ISBN 978-80-270-5025-3

PROCHÁZKY Hamzovým arboretem

pavilón M

2018

2018

Hamzova léčebna Luže-Košumberk;

Václav Větvička;
Hamzova léčebna Luže-Košumberk

P R O C H Á Z K Y

2018

Hamzova léčebna Luže-Košumberk;

budova vrátnice

2018

Hamzova léčebna Luže-Košumberk;

Poutní chrám Panny Marie,
Pomocnice křesťanů; Luže

ČESKÁ REPUBLIKA

profesor Dr. František Hamza;
Hamzova léčebna Luže-Košumberk

ČESKÁ REPUBLIKA

2018

Luže;
plk. Josef Koukal

2018

2018

ČESKÁ REPUBLIKA

Václav Větvička

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Vážení spoluobčané,
skončil další rok plné práce a úsilí v Hamzově léčebně. Byl to po právu
rok výjimečný, protože jsme si v rámci
projektu „Hamzův rok“ opakovaně připomněli 150. výročí narození našeho
zakladatele. Během oslav se podařilo
i ve spolupráci s městem Luže naplnit
velmi výjimečné aktivity, jako bylo např.
vydání známek s panem profesorem
Hamzou, ale i s dalšími významnými
osobnostmi a místy města a léčebny.
Léčebna vydala knihu „Procházky Hamzovým arboretem“, ve které jsou ovšem
i podrobné informace o Pardubickém
kraji a samozřejmě i o Luži.
Léčebna, jako rehabilitační ústav, splnila všechny požadavky a své úkoly,
které nám naše práce přináší. Podařilo
se to díky zodpovědnosti, vzájemnému
pochopení a týmové práci všech, kteří
v ní pracují.

Rok 2019 bude v Luži již plně ovlivněn novým vedením města. Věřím, že
cíl, který si nové zastupitelstvo přisvojí, bude realizován v obdobném duchu
jako v léčebně. Týmová
práce, úcta
Váženému panu
k sobě navzájem, Václav
zodpovědnost
vůči
u Větvičkovi
keřů a bylin
těm, se kterými ve ochránci
městě
žijeme.
Luže
všech stromů,
Vás potkávají
díky všichni, kteřípoznávacích
má jako jeden ze Ssvých
znaků Hamzovu léčebnu. Plná spolupráce ve všech činnostech je podmínkou
i dalšího rozvoje nás obou. Měl by to být
rozvoj, přesahující potřebnou materiální
formu povinných oprav i nových akcí výstavby. Doufám, že to bude i rozvoj mysli a duše každého z nás.
Celá zeměkoule stojí před ekologickou zkázou. Buďme v Luži jedni z těch,
kteří viditelně dbají o místo, kde žijeme. Je potřeba získat hlavně mladé lidi
a děti, aby to čisté místo, které si vybral
dr. Hamza pro svou léčebnu, čisté i zůstalo. Je k tomu potřeba i pokora, úcta
k přírodě, ke všemu, co nám bylo dáno
bez naší zásluhy, a občansky k sobě navzájem.
ČESKÁ REPUBLIKA

TÝMOVÁ PRÁCE, ÚCTA
A ZODPOVĚDNOST

Luže Bc. Veroniky Pešinové MBA, operního pěvce Zdeňka Plecha, kapelníka
gospelového sboru Juraje Horta a pana
ředitele MUDr. Václava Volejníka, CSc.
Léčebna chce takto trvale připomenout
prvý léčebný pavilon, kde dr. Hamza před
necelými 118 lety zahájil činnost dnes
rozsáhlého „Hamzova odborného ústavu
pro děti a dospělé v Luži Košumberku“,
který je rehabilitačním ústavem mající více než 500 lůžek. Tímto jsme završili
oslavy Hamzova roku 2018.

9 788027 050253 >

Přeji Vám úspěšné vykročení do nového roku, ať všem přinese plné zdraví,
štěstí a radost ve všem.
V. Volejník,
Hamzova léčebna
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KAM ZA KULTUROU

14TH SEMINAR/
WORKSHOP
ON SENSING IN
ELECTROANALYSIS
Ve dnech 13 až 17. listopadu 2018 pořádala elektroanalytická skupina katedry
Analytické chemie, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice již čtrnáctý
seminář s názvem Sensing in Electroanalysis. Celá akce vznikla pod záštitou programu CEEPUS (Central European Exchange
Programme for University Studies). Program je určen pro pregraduální studenty
od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol. Organizátory
této akce byly především prof. Karel Vytřas,
DrSc, Ing. Radovan Metelka Ph.D. a lužský
rodák Ing. Milan Sýs, Ph.D. V rámci programu tohoto mezinárodního setkání byla
i exkurze po památkách našeho města Luže
konaná ve čtvrtek 15. listopadu. Exkurze se
zúčastnilo 25 hostů (budoucí doktoři, docenti a profesoři) z nejrůznějších renomovaných vědeckých pracovišť, která se nacházejí v Rakousku (Karl-Franzens-Universität
Graz), Německu (Universität Passau), Polsku
(Uniwersytet Łódzki), Srbsku, Dánsku (The
First Scandinavian Enology Laboratory, and
Stakeholder & Winemaker at Frederiksborg
Winery), Kosovu, Chorvatsku, Slovinsku
(Univerza v Ljubljani) a Egyptě. Zahraniční
hosté spolu s pořadateli navštívili nejprve
zříceninu gotického hradu Košumberk (viz
Obrázek 1), kde se dozvěděli informace tý-

VLASTIVĚDN Ý
KROUŽEK

Zve nové zájemce o historii Luže
a okolí do svých řad. Zájemci
se hlaste v informačním centru
na MěÚ Luže.

INZERCE:
ÚČETNÍ SLUŽBY

kající se rodu Slavatů, a bylo i připomenuto
400 let od Pražské defenestrace spojené
s osobností Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka. Dále následovala exkurze nově
rekonstruovaného poutního chrámu Panny Marie na Chlumku (viz Obrázek 2), kdy
kostelník za pomocí překladatele seznámil
hosty s historií chrámu a řádu Jezuitů. Celá
exkurze byla zakončena večeří v restauraci
Vídeň. Tímto bych rád poděkoval naší starostce Bc. Veronice Pešinové, MBA a kostelníkovi Františku Jiráskovi za pomoc při
organizaci vědeckého semináře.
Srdečně děkuji!
Ing. Milan Sýs, Ph.D.

ZVEME NA VÝSTAVU - ZA SVITU LOUČÍ

(představení souboru pověstí z okolí
Vysokého Mýta)
13. ledna 2019 – 31. ledna 2019
Přednáškový sál Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě
Rukopis Antonína Hlineckého (1858 –
1938), rodáka z nedaleké Skutče zůstal
od roku 1925 uložen v archivu vysokomýtského muzea. Před nedávnem došlo k přepisu dílka a k rozšíření pověstí v něm sepsaných do okolích příslušných lokalit širšího
vysokomýtska tedy i Luže a okolí. K rukopisu se vztahují dvě složky doprovodných
materiálů – slohové práce školních dítek.
Antonín Hlinecký, profesí pedagog a poz-
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ději školní inspektor, totiž spatřoval veliký
smysl v sbírání místních skazek, své žáčky
opakovaně nabádal k takové činnosti. Další
pověsti pak pro Hlineckého sbírali přátelé.
Výstava v přednáškovém sále Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě představí nejen rukopis ale také další podklady
k dílu. Vzhledem k citlivosti originálních
archiválií bude výstava kratší, než bývá
v muzeu obvyklé.
Místo tradiční vernisáže nabízíme
návštěvníkům v neděli 13. ledna 2019
od 15.00 do 17.00 hodin zpřístupnění
veřejné čítárny – k nahlédnutí budou
připravena díla Antonína Hlineckého
a další tituly s tématem pověstí.
Pro objednané školní skupiny je připraven doprovodný program.
Bc. Soňa Krátká
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd
a personalistiky. Dále poskytování
účetního poradenství, zpracování
přiznání a přehledů, včetně jejich
odevzdání na úřadech a zastupování při kontrolách na FÚ, OSSZ
a zdravotní pojišťovně.
V případě zájmu volejte
608 272 450, 469 671 354.

PRONÁJEM
Pronajmu byt 2+1 v rodinném
domku v Bílém Koni pouze seniorům. V případě zájmu, volejte na
telefonní číslo: +420 606 533 684
nebo +420 773 633 684.

PRONÁJEM
Pronájem domu lokalita Košumberk Luže 1.byt 120 m2 dále podnikatelské prostory – nejlépe pro
obor zdravotnictví 2x120 m2
Informace na tel. čísle 755 650 760

ZAMĚSTNÁNÍ
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.,
hledá pracovníka na pozici
provozní montér pro provoz v Chrasti
Požadujeme:
• ŘP skupiny B (C)
• Částečná znalost práce s PC
• Komunikativní a organizační
schopnosti
• Samostatnost a zodpovědnost
• Trestní bezúhonnost.
Nabídky se strukturovaným životopisem a popisem vzdělání a dosavadní praxe zasílejte do 31.1.2019
na níže uvedenou adresu:
Vodárenská společnost Chrudim,
a.s. , Novoměstská 626, 537 28
Chrudim, nebo e-mail:
• stanislav.libricky@vschrudim.cz
tel: 603 899 863
• vladimir.kraus@vschrudim.cz
tel: 603 899 841

LUŽSKÉ POKLADY
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Ze soukromého lužského archivu

RÁDIO 93,2 FM
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TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ
Na konci roku 2018 zahájil festival
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
předprodej vstupenek na 16. ročník. Ten
nabízí 13 koncertů a představení v termínu
od 17. března do 12. května 2019.

Před dvěma lety se ve Skutči představili poprvé a jejich koncert měl takové
ohlasy, že je opět přivítáme. Řeč je o
Filharmonii Bohuslava Martinů a Igorovi
Ardaševovi. Zdaleka ovšem nepůjde o
opakování. Místo jednoho klavíru budou
na pódiu dva a v Souboji klavírů se na ně
utkají manželé Igor a Renata Ardaševovi.
Se souborem Variace a Otakarem Brouskem ml. v městském muzeu přivítáme
jaro. Na skok do Paříže se podíváme společně s Komorní filharmonií Pardubice a
Chanson Triem Coucou. Dětské a mládežnické pěvecké sbory budou tradičně
soutěžit O cenu Vítězslava Nováka. Opera
nabídne pohádkový příběh a okouzlující hudbou W. A. Mozarta - s Kouzelnou

flétnou přijedou až z Moravského divadla
Olomouc.
Dubnový program zahájí nejklasičtější
balet, jaký lze na jevištích vidět. Labutí
jezero ve Skutči zatančí soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem. Poté se
přesuneme do Chrasti, kde na koncertě
s názvem Sólo pro region vystoupí Chrudimská komorní filharmonie a pěvecké
sbory Slavoj a Rubeš a představí tvorbu
autorů, kteří dali skutečskému festivalu jméno. Překrásný kostel v Luži přivítá
mužské vokální kvarteto Q Vox. Pokud
vám je jméno souboru povědomé, tak
doplníme, že jde o zpěváky, kteří propůjčili své hlasy rockovým velikánům v několika dosud uvedených koncertech na
zimním stadionu. Prožít Noc v Benátkách
budeme moci díky operetě v provedení
Divadla F. X. Šaldy Liberec.
Malá noční hudba rozezní skutečský
kostel a zahájí květnovou část progra-

mu. Na stoupající oblibu hudby z filmů
reagujeme zařazením koncertem Fantasy filmové hudby se skladbami z filmů
Harry Potter, Pán prstenů, Piráti z Karibiku a mnoho dalších v podání Filmové
filharmonie. Po úspěchu v loňském roce
se festival vrací i do evangelického kostela v Proseči, tentokrát s Recitálem Jiřího
Stivína. A ještě jednou se podíváme na
zimní stadion. Festivalovým návštěvníkům, kteří si přáli muzikál, vycházíme
vstříc koncertním projektem Filharmonie
Hradec Králové s Yvettou Blanarovičovou
nazvaným Muzikály z Broadwaye. A na
závěr šestnáctého ročníku budou moci
diváci sledovat virtuositu houslisty Pavla
Šporcla a Gipsy Way.

Více informací získáte na stránkách hudebni.skutec.cz.
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