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Informační měsíčník města Luže

ÚNOROVÉ SLOVO Z RADNICE
Vážení přátelé,
Že prý abych se vám také trochu představil, tak tedy: Jmenuji se Pavel Vodvárka
a pocházím z nedaleké vesničky Předhradí. Letos to bude 25 let, co jsem přišel
do Hamzovy léčebny s úmyslem vyhnout
se základní vojenské službě. Nakonec jsem
dostal modrou knížku, ale v léčebně už
jsem zůstal a od té doby se tam starám o IT
vybavení. A přesně jak to bývá v pohádkách, do roka byla svatba a nedlouho potom jsme se do Luže přestěhovali. Dneska
máme pět dětí. Nejstarší dcera na podzim
založila vlastní rodinu a nejmladší začala
chodit do školy ...
V zastupitelstvu jsem už několik volebních období a po loňských volbách jsem
cítil, že je tu velká šance sjednotit dlouho
rozhádané zastupitelstvo. Nová paní starostka je zárukou vstřícného a přátelského
prostředí na radnici i ochoty vyslechnout
a spolupracovat na dobré věci, bez ohledu
na politickou příslušnost nebo osobní sympatie. Věřím, že to bude změna k lepšímu
a abych ji podpořil, rozhodl jsem se nakonec přijmout funkci místostarosty.
No a teď pár informací z radnice. Podle
našeho slibu (a povolební dohody) jsme
zřídili funkci tajemníka. Po osmi letech tak
má MěÚ zase svého hlavního vedoucího,
zodpovědného za chod úřadu. Starostka
i já se tak postupně budeme moci více věnovat vám a vašim problémům a přáním.
Svoje požadavky na tuto funkci měl krajský
úřad (zejména co se týká vzdělání a praxe),

ale i tak jsme nakonec našli ideální řešení.
Novou tajemnicí MěÚ Luže je paní Hana
Broklová, doposud vedoucí HSO. Díky
tomu že zná dobře prostředí a rozpracované úkoly, věříme, že se nám povede neslevit z nasazeného tempa .... Tím pádem ale
zase hledáme vedoucí HSO :-)
Proběhl také výběr nového kastelána
(referenta kultury a cestovního ruchu), jehož náplní bude samozřejmě především
činnost pro hrad Košumberk. Jméno Vám
prozradíme příště (určitě ho už najdete
na webu města), v době kdy píšu tyhle řádky je výběrové řízení ještě „na nástěnce“.
Stejně tak jsme vybírali pracovníka rozvoje,
to je funkce zřízená (a placená) na dva roky
na základě dotace, o kterou se zasloužilo
ještě předešlé vedené města. Jeho náplní
by měla být spolupráce na tvorbě strategických dokumentů města, pasportů
a dlouhodobých plánů. Když už tu bude,
slibujeme si od něj posílení systematické
činnosti úřadu a komunikace s občany.
Vůbec tenhle první rok je hodně o dokončení akcí započatých předešlým vedením. A tak nás čeká mj. dokončení lávky
na hrad Košumberk, přesunutí sběrného
dvora a vybudování několika nových míst
se zapuštěnými nádobami na komunální
odpad, komunikace a chodníky v Radimi, další opravy kanalizace ulic Dukelská
a Nábřeži atd. A taky řešení ulice Na Výsluní, která jak jsme se dozvěděli dosud není
zkolaudována – schůzka s obyvateli proběhne v únoru. A přestože jsme po letech

schválili územní plán, už se objevují požadavky na jeho změnu. Informace o možnosti takzvaného zrychleného projednání
vám podá stavební úřad. Napadá mě ještě
spolková činnost, například LUŽAS a počítačový kurz ve spolupráci se ZŠ, začínáme
po jarních prázdninách.
Je toho hodně, tak čtěte dál. A já chci
poděkovat všem, co se o zdárný průběh
všech těch akcí zasluhují. Zaměstnancům
MěÚ, radním, zastupitelům a hlavně všem
vám občanům ochotným podat pomocnou ruku, Vaší aktivity si opravdu vážíme.
Pavel Vodvárka, místostarosta

KAM POVYRAZIT
Pá 8. 2. 2019 | 20:00
PLES POŽÁRNÍKŮ
| Sokolovna Luže
Čt 14. 2. 2019 | 18:00
KLUB ZDRAVÍ - IQ VS. EQ
| Volnočasové centrum Luže
Pá 15. 2. 2019 | 20:00
HASIČSKÝ PLES
| Hostinec „U Jonáše“ Bělá
So 16. 2. 2019 | 14:00
DĚTSKÝ KARNEVAL
| Hostinec „U Jonáše“ Bělá
Út 19. 2. 2019 | 15:00
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
| Rodinné centrum DaR Luže
Pá 1. 3. 2019 | 20:00
RYBÁŘSKÝ PLES
| Sokolovna Luže
Út 12. 3. 2019 | 18:00
KLUB ZDRAVÍ - AUTOIMUNITNÍ
ONEMOCNĚNÍ
| Volnočasové centrum Luže
So 16. 3. 2019 | 14:00
3.ROČNÍK KARETNÍHO TURNAJE V PRŠÍ
| Hostinec „U Jonáše“ Bělá
So 23. 3. 2019 | 14:00

VOLETICE – Petr Tesař ml.

KARNEVAL PRO DĚTI
| Hostinec „U Jonáše“ Bělá
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INFO A DOTAZY
K POPLATKŮM
Paní Hana Burešová
Tel: 469 633 987
email: pokladna@luze.cz

PIŠTE NÁM
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.

PŘESTUPKOVÁ
KOMISE MĚSTA LUŽE

•
•
•

Mgr. Helena Tomišková
Bc. Lada Vodičková
Lucie Tesařová

RÁDIO
Prosíme Vás o zpětnou vazbu –
sdělte nám svůj názor na Rádio Luže.
Názory pište na mestskyurad@luze.cz
nebo osobně na Turistické
informační centrum. Děkujeme!
MěÚ se omlouvá oslavencům SDH
Bělá, že jsme jim nezahráli na přání,
ale nyní neumíme a ani časově
nejsme schopni zachovat plnou
funkčnost rádia Luže. Ale pracujeme
na tom. Oslavencům zahrajeme
později a samozřejmě srdečně
blahopřejeme!

POZOR ZMĚNA

Termíny uzávěrky lužského
zpravodaje posunujeme již na 12. den
předcházejícího měsíce! Chceme,
abyste měli zpravodaj doma co nejdříve.
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MÍSTNÍ POPLATKY MĚSTA LUŽE NA 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, v obou případech na dobu delší
než 90 dnů

• která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území ČR pobývá na území ČR
přechodně po dobu delší 3 měsíců
• které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců
2. fyzická 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

ÚDAJE K ÚHRADĚ POPLATKU TKO
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 (např. u č.p.22 je VS 134022):

1340 + číslo popisné

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 třech
měsíců. Z hlediska evidence je nutné přihlásit nebo odhlásit psa. Pro tuto eviden-

ci je zapotřebí vyplnit tiskopis, a to buď
na pokladně městského úřadu, nebo elektronicky na email pokladna@luze.cz. Tiskopis naleznete na webových stránkách
www.luze.cz.

ÚDAJE K ÚHRADĚ POPLATKU ZA PSA
Splatnost poplatku: do 30.dubna 2019
Poplatek můžete hradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže,
nebo bezhotovostně převodem:
Číslo účtu:

Variabilní symbol: (např. u č.p. 22 je VS 134122):

1141632399/0800

1341 + číslo popisné

Do podpisu příjemce uveďte Vaše příjmení.
SAZBA POPLATKU:

FOTOGRAFIE

za prvního psa, drženého v rodinném domě

100,-Kč

Prosíme posílejte nám Vaše
krásné fotografické úlovky ze všech částí
Luže a okolí, postupně je budeme
uveřejňovat v lužském zpravodaji
a na facebookových stránkách města:
https://www.facebook.com/MestoLuze/.
Fotografie posílejte na: starostka@luze.cz
vždy se jménem autora.

za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě

150,-Kč

za prvního psa drženého v ostatních domech

200,-Kč

za druhého a každého dalšího psa v ostatních domech

330,-Kč

Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem k odlišným VS odděleně.
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NABÍDKA PRONÁJMU BYTU MĚSTA LUŽE

c) Osobě, která nemá vlastnické
nebo spoluvlastnické a jemu obdobné
právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí
splňovat i další členové domácnosti,
kteří mají v bytě bydlet.
3. Uchazeč nesmí mít žádné nezaplacené závazky vůči městu Luže.
4. Uchazeč před podpisem nájemní
smlouv y složí peněžitou jistotu na zajištění plnění povinností z nájmu a to
PRAVIDLA PŘIDĚLENÍ BYTU:
tzn.
1. Podání písemné žádosti do 20-ti ve výši trojnásobku nájemného
.
992,-Kč
7
dnů od zveřejnění oznámení vyvěšením na úřední desce.
Peněžitá jistota je vratná po skončení
nájmu.
2. Byt může být přidělen:

Město Luže pronajme uvolněný byt č. 2,
v č.p. 259, v ulici U Stadionu v Luži, k nastěhování od 1.3.2018
Byt č. 2, v 1.podlaží domu o velikosti
2 + kk, koupelna, WC, chodba, sklepní kóje. Celková započitatelná plocha
bytu 46,98 m2. Nájem: 2 664,- Kč/měs.
+ cca 2 300,- Kč/měs. záloha na služby. Nájemní smlouva na dobu 2 let,
s možností prodloužení.

a) Samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční příjem v období šesti
kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouv y nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství.
b) Osobě s dalšími členy domácnosti,
jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné
měsíční mzdy za národní hospodářství.

INVESTIČNÍ AKCE
NA ROK 2019:
„Vodovod a kanalizace v ulici Svatopluka Čecha“: Dokončení povrchů komunikace.
„Dopravní opatření pro zklidnění dopravy v obci Luže“: Dokončení akce. Předmětem dopravní části projektu je zlepšit
dopravní vztahy v obytné zástavbě města Luže. Jedná se úpravy uličního prostoru v ulicích Dukelská, Žižkova a Za Pilou.
„Komunikace v ul. Jeronýmova“: Oprava povrchu místní komunikace po rekonstrukci vodovodního řadu.
„Chodník v ul. Husova“: Předmětem je
vybudování chodníku v ul. Husova podél
stávající vozovky. Chodník je prodloužením stávajícího chodníku, který vede od ul.
Komenského (Krupkův kopec). Předmětem je také rozšíření komunikace v ulici
Husova pro bezpečnější průjezd vozidel
křižovatkou.
„Sběrný dvůr Luže“: Novostavba sběrného dvora v prostoru stávající skládky
Dolečka.
„Systém odděleného sběru pro město
Luže“: Vybudování podzemních, polopodzemních a nadzemních kontejnerů.

Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 469 633 987.
Žádosti o pronájem bytu se budou
přijímat do 20.2.2019 do 16.30 hod.
na podatelně městského úřadu v Luži.
Tiskopis žádosti o byt je elektronicky ke stažení na webových stránkách
www.luze.cz.
Součástí žádosti je nutné doložit příjmy dle pravidel přidělení bytu.

Ty budou sloužit pro ukládání tříděného
odpadu od občanů města, zejména sklo,
papír a plast.
„Sanace hradební zdi na hradu Košumberk“: Oprava hradební zdi mezi budovou purkrabství a věží. Oprava této zdi
je nezbytně nutná z důvodu havarijního
stavu a budoucí stavby sociálního zázemí.
„Výstavba zastávkových ploch v obci
Radim“: Vybudování nových zastávkových
ploch v obci Radim, které bude probíhat
v součinnosti při realizaci akce: „Rekonstrukce silnice III/3561 Radim – průtah“.
„Rekonstrukce střechy v místní části Srbce“: Rekonstrukce střechy občanské budovy.

V LEDNU OSLAVILI
SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
70 let Luboš Komárek, Luže
Václav Hála, Luže
Marie Ceplová, Brdo
Mária Hrnčálová, Luže
75 let František Cepl, Brdo
80 let Ervín Suchánek, Radim
Milada Stoklasová, Bělá
82 let Miluše Krulichová, Luže
Josef Sochor, Košumberk
83 let Jarmila Svatošová, Luže
84 let Libuše Doležalová, Radim
86 let Růžena Doležalová, Luže
Marie Máslová, Radim
Všem jubilantům upřímně gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví a radost ze života!

ROZHLAS
Město Luže „oživuje“ hlášení informací městským rozhlasem. Nyní
probíhají generální opravy rozhlasu
a přecházíme na nový software, aby
hlášení bylo co nejkvalitnější. Rozhlas
ale funguje stále. Pokud jste zaregistrovaní, zprávy prostřednictvím SMS
infokanálu budete dostávat i nadále
– změny ordinační doby lékaře, plánované výpadky elektřiny, odstávky vody, výjimečné situace, LUŽAS
a další důležité organizační zprávy.
Kulturní akce naleznete v lužském
zpravodaji, na výlepových plochách,
na webu www.luze.cz, na facebooku
https://www.facebook.com/MestoLuze/ a uslyšíte je také z rozhlasu.
V případě, že některý z informačních
kanálů nefunguje, neváhejte nás
o tom informovat přes paní asistentku Bc. Ladu Vodičkovou na emailu:
mestskyurad@luze.cz nebo na telefonu: 736 481 208.
Děkujeme.

NOVÁ TAJEMNICE
MĚSTSKÉHO
ÚŘADU V LUŽI
Ing. HANA BROKLOVÁ
Tel: 730 891 140
email: hana.broklova@luze.cz
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VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení ze 3. zasedání Rady
města Luže konané dne 19. prosince
2018 od 16:00 v zasedací místnosti
MěÚ Luže
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit:
01/03: Čerpání rozpočtu města
za období I. – XI./2018, dle přílohy.
02/03: Rozpočtové opatření č. 6/2018,
dle přílohy.
03/03: Změnu závazných ukazatelů
rozpočtu Mateřské školy, Luže, okres
Chrudim pro rok 2018, dle přílohy.
04/03: Změnu závazných ukazatelů
rozpočtu Základní školy, Luže, okres
Chrudim pro rok 2018, dle přílohy.
05/03: Odvod odpisů pro rok 2019
Mateřské školy, Luže, okres Chrudim
a Základní školy, Luže, okres Chrudim
do rozpočtu zřizovatele.
06/03: Změnu kupujícího ve věci prodeje
st.p.č. 173 o výměře 55 m2, oddělené GP
č. 260-64/2018 z pozemku p.p.č.802/5,
vedeného jako ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Radim, dle přílohy.
07/03: Záměr prodeje části p.p.č. 409/2
v k.ú. Luže o výměře cca 220 m2,
dle přílohy.
08/03: Prodej pozemkové parcely
č. 649/30 o výměře cca 205 m2, zahrada
v k.ú. Bělá, dle přílohy.
09/03: Zakoupení pozemkových parcel
uvedených na LV č. 582 pro k.ú.
Luže, obsahující celkem 19 pozemků
o celkové výměře 18 926 m2, dle přílohy.
10/03: Podání žádosti o dotaci na projekt
„Obnova komunikace Jeronýmova“
z programu Ministerstva pro místní
rozvoj Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2019.
11/03: Podání žádosti o dotaci na projekt
„Rozvoj atraktivit cestovního ruchu
v Luži“ z programu Pardubického
kraje Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu na rok 2019.
Rada města schvaluje:
12/03: Odepsání ze skladových zásob TIC
knihy „Luže ve fotografiích“ v celkovém
počtu 130 ks pro účely darů.
13/03: Zahájení výběrového řízení
na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na území města Luže na rok
2019, dle přílohy.
14/03: Jednorázovou roční odměnu pro
ředitele ZŠ Luže, okres Chrudim, za rok
2018, dle přílohy.
15/03: Smlouvu č. O-28/2019 o zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění

INFO Z RADNICE
komunálního odpadu s TS Hlinsko s.r.o.,
dle přílohy.
16/03: Domovní a provozní řád (směrnice
č. 12/2018), Žádost o přidělení bytu
v DPS Luže (byt zvláštního určení),
Směrnici č. 10/2018 – Vnitřní pravidla
pro přidělování bytů zvláštního určení
a Smlouvu o poskytování pečovatelské
služby, dle přílohy.
17/03: Návrh na výluky majetku Základní
umělecké školy, Luže, okres Chrudim
z inventáře k 31.12.2018, dle přílohy.
18/03: Návrh na výluky majetku Základní
školy, Luže, okres Chrudim z inventáře
k 31.12.2018, dle přílohy.
19/03: Uzavření MŠ, Luže, okres Chrudim
od 5.8.2019 do 30.8.2019.
20/03: Odpisový plán MŠ, Luže, okres
Chrudim pro rok 2019, dle př.
21/03: Finanční dar Oblastní charitě Nové
Hrady u Skutče na provozní náklady
ve výši 15 000,- Kč, dle přílohy.
24/03: Smlouvu o pachtu pozemků, p.p.
dle přílohy č. 1.,2.,3., o celkové skutečné
obhospodařované výměry 30,425 ha
v kú, Bělá, Luže, Radim, Voletice, Zdislav,
Doly pro pana Martina Novotného,
Doly 8, 538 54 Luže na dobu určitou
od 1.10.2018 do 30.9.2025, dle přílohy.
25/03: Smlouvu o spolupráci a certifikaci
s Nadací partnerství, dle přílohy.
26/03: Dodatek č. 2 ke smlouvě 2018022
o dodávkách stravy s Hamzovou
odbornou léčebnou pro děti a dospělé,
dle přílohy.
27/03: Platové výměry ředitelů ZŠ,
Luže, Okres Chrudim, MŠ, Luže, okres
Chrudim, ZUŠ, Luže, okres Chrudim, dle
přílohy.
28/03: Odpisový plán ZŠ, Luže, okres
Chrudim pro rok 2019., dle přílohy.
30/03:
1. Rada města po projednání v hodnotící
komisi schvaluje rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky „Sběrný dvůr
Luže-technické vybavení“
2. Rada města schvaluje zahájení jednání
o uzavření smlouvy se společností
MEVA-CB, s.r.o., „Sběrný dvůr Lužetechnické vybavení“
32/03:
1. Rada města Luže po projednání
v hodnotící komisi schvaluje rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky „Systém
odděleného sběru pro město Lužetechnické vybavení“.
2. Rada města Luže schvaluje zahájení
jednání o uzavření smlouvy se
společností MEVA- CB, s.r.o., „Systém
odděleného sběru pro město Lužetechnické vybavení“.
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3. Rada města Luže po projednání
v hodnotící komisi schvaluje rozhodnutí
o vyloučení společnosti ELKOPLAST
CZ s.r.o. z další účasti ve výběrovém
řízení z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek
33/03: Rada města schvaluje podání
objednávky na projekční práce firmě
FAPAL s.r.o. na opravu hradební zdi
mezi purkrabstvím a věží.
Rada města pověřuje starostku:
34/03: Rada města pověřuje starostku
města vypsáním nového výběrového
řízení na „Sběrný dvůr Luže – stavební
část“ a „systém odděleného sběru pro
město Luže – stavební část“.
Rada města neschvaluje:
22/03: Smlouvu o pachtu pozemku,
p.p. č.91/3 o výměře cca 150 m2 k.ú.
Zdislav pro paní Alenu Pelcovou a pana
Vladislava Pelce na dobu určitou
od 1.1.2019 do 31.12.2023, dle přílohy.
23/03: Smlouvu o pachtu pozemku,
p.p. č.91/3 o výměře cca 290 m2 v k.ú.
Zdislav pro Ing. Alenu Horákovou
a Ing. Petra Horáka na dobu určitou
od 1.1.2019 do 31.12.2023, dle přílohy.
29/03:
1. Rada města po projednání v hodnotící
komisi neschvaluje rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na stavbu „Sběrný
dvůr Luže-stavební část“
2. Rada města neschvaluje zahájení jednání
o uzavření smlouvy se společností
Building Expert s.r.o. na stavbu „Sběrný
dvůr Luže-stavební část“
31/03:
1. Rada města Luže po projednání
v hodnotící komisi neschvaluje
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky „Systém odděleného sběru pro
město Luže-stavební část“.
2. Rada města Luže neschvaluje
zahájení jednání o uzavření smlouvy
se společností INSTAV Hlinsko a.s.,
„Systém odděleného sběru pro město
Luže-stavební část “.
3. Rada města Luže po projednání
v hodnotící komisi neschvaluje
rozhodnutí o vyloučení společnosti
BUILDING EXPERT s.r.o. a společnosti
SKOS s.r.o. Skuteč z další účasti
ve výběrovém řízení z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek.
Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu schválit:
01/03: Změnu závazných ukazatelů
rozpočtu ZŠ, Luže, okres Chrudim pro
rok 2018, dle přílohy.
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INFO Z RADNICE
Výpis usnesení z 1. zasedání
Zastupitelstva města Luže konaného
dne 19. prosince 2018 v zasedací
místnosti MěÚ Luže od 18:00 hodin
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/01: Program 1. zasedání zastupitelstva
města Luže
02/01: Ověřovatele: Ing. Pavel Holomek
a Milan Hrnčál
03/01: Návrhovou komisi: Jan Stoklasa
a Roman Sýs
04/01: Čerpání rozpočtu města za období
I. – XI./2018, dle přílohy.
05/01: Rozpočtové opatření č. 6/2018, dle
přílohy.
06/01: Rozpočet Města Luže na rok 2019
dle paragrafů na příjmy a výdaje jako
vyrovnaný, dle přílohy.
07/01: Změnu závazných ukazatelů
rozpočtu Mateřské školy, Luže, okres
Chrudim pro rok 2018, dle přílohy.
08/01: Změnu závazných ukazatelů
rozpočtu Základní školy, Luže, okres
Chrudim pro rok 2018, dle přílohy.
09/01: Odvod odpisů pro rok 2019
Mateřské školy, Luže, okres Chrudim
a Základní školy, Luže, okres Chrudim
do rozpočtu zřizovatele.
10/01: Členy kontrolního výboru: Josef
Zelenka, Michal Zlesák, Anna Zárubová,
Aleš Zavřel, Jiří Sochor a Vítězslav Hrubý
11/01: Členy finančního výboru: Tomáš
Baťa, Zdeněk Doležal, Ing. Josef Miláček,
Pavel Ratzenbek, Vítězslav Mára
a Ing. Arch. Slavomír Peterka.
12/01: Zastupitelstvo města schvaluje
určeného zastupitele Ing. arch. Tomáše
Soukupa, který bude spolupracovat
s pořizovatelem při pořizování
územního plánu (§ 6 odst. 5 písm.
f. Stavebního zákona ve vazbě na § 47
odst. 1 a 4, § 49 odst.1 a § 53 odst. 1.
13/01: Záměr prodeje části p.p.č. 409/2
v k.ú. Luže o výměře cca 220 m2, dle
přílohy.
14/01: Prodej pozemkové parcely
č. 649/30 o výměře cca 205 m2, zahrada
v k.ú. Bělá, dle přílohy.
15/01: Zakoupení pozemkových parcel
uvedených na LV č. 582 pro k.ú. Luže,
obsahující celkem 19 pozemků o celkové
výměře 18 926 m2, dle přílohy.
16/01: Změnu kupujícího ve věci prodeje
st.p.č. 173 o výměře 55 m2, oddělené GP
č. 260-64/2018 z pozemku p.p.č.802/5,
vedeného jako ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Radim.
17/01: Záměr prodeje a případné
směny p. p. č. 117/1 o výměře 2169 m2
spojené s převodem spoluvlastnických
podílů, dále prodej (případně směnu)
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SMOKEMANOVO
SMOKEMANOVO

DESATERO
DESATERO SPRÁVNÉHO
SPRÁVNÉHO TOPIČE
TOPIČE
1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí,
1. zajímej
Nebuď lhostejný
sobě
ani kekomína.
svému okolí,
se o to, cokjde
z Tvého

zajímej se o to, co jde z Tvého komína.
Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
Nespaluj odpadky!
Nespaluj odpadky!
Nastav regulační klapky tak, aby vzduch
Nastav
klapky
tak, aby vzduch
mohl k regulační
palivu, oheň
nedus.
mohl k palivu, oheň nedus.
Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu
Přikládej
častěji
velkou dávku
za menší
dlouhýdávku
čas. paliva než jednu
velkou dávku za dlouhý čas.
Pravidelně čisti kotel a komín.
Pravidelně čisti kotel a komín.
Používej moderní kotel či kamna.
Používej moderní kotel či kamna.
Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150
Udržuj
teplotu spalin za kotlem mezi 150
až
250 °C.
až 250 °C.
Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj
Nevyhazuj
teplo
oknem,
nepřetápěj
a top jen tam,
kde
potřebuješ.
a top jen tam, kde potřebuješ.
Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.
Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína
suš dřevo minimálně jeden až dva roky
nespaluj odpadky
nastav lhostejný
regulační kklapky
tak,ke
aby
vzduch
mohl
k palivu,
nebuď
sobě ani
svému
okolí,
zajímej
se ooheň
to, conedus
jde z Tvého komína
přikládej
menšíjeden
dávku
než jednu velkou dávku za dlouhý čas
suš
dřevočastěji
minimálně
ažpaliva
dva roky
pravidelně
čisti kotel a komín
nespaluj odpadky
používej
moderníklapky
kotel či
kamna
nastav
regulační
tak,
aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
udržuj teplotu
kotlem
mezinež
150jednu
až 250
°C dávku za dlouhý čas
přikládej
častějispalin
menšízadávku
paliva
velkou
nevyhazuj teplo
oknem,
nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
pravidelně
čisti kotel
a komín
top tak, jak
chceš,kotel
aby topil
Tvůj soused
používej
moderní
či kamna

2.
2.
3.
3.
4.
4.

udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused

5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.

Výzkumné energetické centrum http://vec.vsb.cz/smokeman
Vysoká
škola
báňská - TU
OstravaVýzkumné
energetické
centrum
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias Smokeman
email: jirka.horak@vsb.cz
http://vec.vsb.cz/smokeman
Vysoká
škola báňská - TU Ostrava
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias Smokeman

přeplocené části p. p. č. 976/1 o výměře
cca 200 m2 v k. ú. Luže.
18/01: Zakoupení podílu ¼ pozemkových
parcel uvedených na LV č. 589 pro
k. ú. Luže, obsahující celkem 8 pozemků
o celkové výměře 2 277 m2, z toho podíl
¼ činí 569 m2, dle přílohy.
19/01: Podání žádosti o dotaci na projekt
„Obnova komunikace Jeronýmova“
z programu Ministerstva pro místní
rozvoj Podpora obnovy a rozvoje
venkova na rok 2019.
20/01: Podání žádosti o dotaci na projekt
„Rozvoj atraktivit cestovního ruchu
v Luži“ z programu Pardubického
kraje Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu na rok 2019.
Zastupitelstvo města pověřuje:
21/01: Radu města schvalováním
rozpočtových změn do příštího
zasedání zastupitelstva města.

email: jirka.horak@vsb.cz

22/01: Radu města schvalováním
rozpočtových změn v příjmové části
v případě daňových příjmů, dotačních
vztahů, uzavřených a schválených
smluv pro rok 2019 a ve výdajové části
v případě tzv. průtokových dotací
zřízeným příspěvkovým organizacím.
Zastupitelstvo města stanovuje:
23/01: Měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněným členům
zastupitelstva, dle přílohy
Zastupitelstvo města neschvaluje:
24/01: Prodej p. p. č. 1650/5 o výměře
239 m2, ostatní plocha v k. ú. Doly.
Rada města nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit:
25/01: Změnu závazných ukazatelů
rozpočtu Základní školy, Luže, okres
Chrudim pro rok 2018, dle přílohy.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY …
Po příjemně stráveném vánočním čase
jsme se opět sešli ve školních lavicích. A začali jsme pěkně zvesela.
Žáci, kteří jsou členy divadelního klubu, se
hned první den vydali do Východočeského
divadla v Pardubicích. Čekalo je opravdu
zvláště vydařené divadelní vystoupení „Budulínek z hudebky“. Již sám název napovídá,
že již všem známý děj doprovázelo mnoho
písniček. Hra ovšem měla i vzdělávací charakter. Žáci se seznámili se stručnými ději-

nami hudby a našimi hlavními hudebními
interprety.
Žáci v pátém ročníku se ve slohové práci
poohlédli nad vlastními divadelními vystoupeními, jež čtyřikrát zahráli před vánočními
prázdninami. Připravili jsme pro vás jakési
puzzle z citací jejich prací:
„Nejprve naší paní učitelku napadlo, že
bychom mohli udělat starým lidem před
Vánocemi radost. Řekla nám, že nacvičíme
krátké divadlo. A my na to, že jasně. Rozda-

la nám texty a my jsme si určili role, ale nakonec to bylo trochu jinak. Chopili jsme se
těchto rolí: Josef, Marie, Tonda, Cilka, Kniha,
tři králové, andělé a pastýři. Naše hra se jmenovala „Půjdem spolu do Betléma.“
Nejdříve jsme zkoušeli ve třídě a pak v tělocvičně, 5.B nám zpívala. První vystoupení
– naše premiéra – byla na setkání důchodců v lužské sokolovně, pak v Pečovatelském
domě Luže a Glossusu.
Poslední pro všechny žáky celé školy
v Sokolovně. Ze začátku jsme měli trošku trému, ale hned jak jsme začali hrát, to
přešlo. První divadlo jsme hráli i pro naše
rodiče. Všichni nám tleskali a paní učitelky
nás pochválily. Vždy jsme dostali nějakou
sladkou odměnu.

Mě divadla bavila a chtěla bych hrát něco
dalšího. Myslím si, že všem paním učitelkám, rodičům, dětem i důchodcům se naše
vystoupení líbilo. Moc se mi líbilo rozdávat
lidem radost.“ (Johana, Eliška, Tomáš, Adam,
Linda, Bára z 5. A)
Další aktivity, které jsou každoročně součástí výuky, se nesly ve sportovním duchu.
Zejména žáci 7. ročníku vyrazili na vždy velmi oblíbený lyžařský výcvik, na který s nimi
jeli i zájemci z dalších ročníků. Třeťákům
a čtvrťákům na konci ledna začala série lekcí plaveckého výcviku v nově zrekonstruovaném bazénu ve Vysokém Mýtě, která
potrvá až skoro do konce března.
Poslední lednový den se také rozdává
pololetní vysvědčení, které má zhodnotit

snahu žáků o pochopení učiva a také jejich
přístup ke školním povinnostem. Všem
úspěšným žákům gratulujeme k jejich
výborným výsledkům a těm, kteří na vysvědčení nenašli známky, se kterými by se
mohli pochlubit, přejeme hodně snahy, trpělivosti a odhodlání k tomu, aby na konci
školního roku dosáhli lepších výsledků.
Ze začátku února nás čekají prázdniny,
nejdříve jednodenní pololetní a po nich
týdenní jarní a potom se již všichni můžou
těšit na tradiční Ples školní družiny, který
se uskuteční 22. února ve školní tělocvičně od 17:00 do 21:00. Těšíme se na Vás!!!
Mgr. Lenka Psotová, učitelé
a vychovatelky ze základní školy

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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TURNAJ V „PRŠÍ“
5. 1. 2019 proběhlo v KD Radim letošní první, ale celkově již 15. kolo turnaje
v karetní hře „Prší“. Turnaj je pořádán 3 x
ročně (velikonoční, posvícenský a vánoční). Letos, místo Vánoc, výjimečně v lednu, protože v datu plánovaného turnaje
29.12. proběhlo v KD nesmírně zajímavé
promítání fotografií z historie Radimi.
V přátelské atmosféře se sešlo 16 hráčů.
Hraje se na 4 kola po 45 minutách, 8 nejlepších postupuje do čtvrtfinále, vítězové pak

ZPRÁVY Z BĚLÉ
Tradiční hasičský ples pořádá místní
Sbor dobrovolných hasičů Bělá v tamním
hostinci „U Jonáše“ a to v pátek 15. února
od 20:00 hod. K tanci a k poslechu hraje
hudební skupina SVIT z Chrudimi.
V sobotu 16. února se od 14:00 hod.
koná na sále hostince, dětský karneval se
spoustou soutěží a her pro děti.

Třetí ročník karetního turnaje v PRŠÍ se
koná v sobotu 16. března v hostinci „U Jonáše“ od 14:00 hod. Přihlášky do turnaje
přijímá p. Sychra na tel. 724 289 722 nebo
přímo v hostinci.
Výsledky 7. ročníku turnaje ve hře Člověče nezlob se přineseme v přštím vydání Zpravodaje.
Jan Sychra

do semifinále, poražení ze čtvrtfinále a poražení ze základní části dohrávají o umístění. Ceny hodnotné, tekuté i na vidličku.
A JAK TO LETOS DOPADLO:
1. místo - Ondra Stehno
2. místo - Vláďa Urban
3. místo - Bohuška Brožková
Ještě než jsme začali turnaj, jako rozcvičku jsme směli výjezd. Vyproštění vozidla.

PODĚKOVÁNÍ

Sto let Radimi v šesti hodinách
Na konci roku se v KD Radim podvakráte sešlo přes 70 občanů, kteří
sledovali události zachycené na fotografiích z let 1918 – 2018. Dvou denní
promítání opět připravil a komentáři
doplnil p. Libor Aksler. Patří mu velké
poděkování sousedů z Radimi.

SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOU
V sobotu 23. února 2019 v 15:30 hodin
proběhne v konferenčním sále Hamzovy
odborné léčebny cestopisná přednáška
cestovatelů manželů Karlíkových s názvem THAJSKO a VIETNAM.
Karlíkovi pobývali v Thajsku a Vietnamu
tři týdny a v cestovatelské besedě nám
ukáží fotografie ze zajímavých míst, která navštívili a podělí se i se svými zážitky
a dojmy ze svých cest po těchto tropických
zemích jihovýchodní Asie. Zavedou nás
na tato místa: Bangkok – návštěva chrámů Grand Palace, Wat Phra Kaeo, Wat Pho,

Wat Suthat, Wat Traimit a podíváme se
také do Akvária. Potom s našimi průvodci
půjdeme na tří-denní trek po severu Thajska přes domorodé vesnice Chiang Mai
a Kanchanaburi – most přes řeku Kwai.
Následuje Vietnam s městem Saigon –
prohlídka města a Vodní loutkové divadlo,
dále plavba po řece Mekong – plovoucí
trhy a podzemní tunely Cu Chi a nakonec
ostrov Samui – krokodýlí a hadí show.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci
s Hamzovou odbornou léčebnou.

Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček
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Z MATEŘINKY

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V naší mateřské škole, ve spolupráci
s Domem s pečovatelskou službou, jsme
zahájili od ledna projekt „Babičko, dědečku, přečti nám pohádku“. Každý
čtvrtek docházejí babičky nebo dědečkové číst dětem pohádku před spaním.
Tento projekt by měl pomoci sblížit dvě
generace a měl by být zpestřením a radostí jak pro babičky a dědečky, tak i pro
ty nejmenší. Věříme, že se tak bude dít

i nadále a spolupráci s pečovatelskou
službou budeme rozšiřovat dalšími společnými akcemi.
V měsíci lednu děti viděly krásné loutkové představení Divadla Kozlíček O BUDULÍNKOVI.
Úspěšně jsme dokončili plavecký výcvik v krytém bazénu ve Skutči. Přibližně třetina dětí se naučila plavat, ale ani
ostatní děti nezůstaly pozadu, nebojí

se vody, umí použít plavecký styl kraul
a prsa.
Ve třídě Měsíček děti přivítaly novou
paní učitelku Veroniku Schlosserovou. Věříme, že se jí u nás v MŠ bude líbit.V lednu jsme si konečně mohli užít i hrátek
na sněhu, bobování, vyšlapávání cestiček ve sněhu a stavění sněhuláků.
Kolektiv MŠ

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Sváteční atmosféra panovala v neděli
23. prosince 2018 na lužském náměstí,
kde se uskutečnil již 29. ročník Zpívání
pod vánočním stromem. Bohatě ozdobený vánoční strom, připravené jesličky
a příběh zvěstování a narození Ježíška
mohl začít. Anděl Páně nás provázel celým dějem, nechyběli ani Tři králové, samozřejmě Marie a Josef s malým spícím
Ježíškem doprovázení postavou Osla,
malí koledníčci s dary a pastýři s celým
stádem živých oveček.

Ke zdaru akce nemalou měrou přispěli i hudebníci a zpěváci, kteří tradičními i méně známými koledami navodili
tu správnou sváteční náladu. Všichni
společně jsme si užili příjemný nedělní
podvečer, odnesli si do svých domovů
betlémské světlo, které skauti rozvážejí
po celém světě.
Také jste se ukázali jako štědří dárci.
Stejně jako loni jsme sbírkou přispěli
na pomoc maminkám v Azylovém domě
ve Vysokém Mýtě, které se ocitly v těž-

ké životní situaci. Vybrali jsme rekordní
částku 9.807,- Kč, která bude použita
na nákup ložního povlečení pro maminky a jejich děti.
Děkujeme všem zúčastněným za hojnou účast, finanční podporu a stálou
přízeň.
Velký dík patří i paní starostce za její
vřelá slova, poděkování a přání do nového roku.
Skautské středisko Tangram Luže

RODINNÉ CENTRUM DaR
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AKTIVITY
V RODINNÉM
CENTRU DAR
Leden byl měsícem zimních radovánek.
Při pravidelném úterním programu Hrátky
s batolátky se děti s maminkami mohly naučit krásné říkanky o zimě, páteční Vaření
s písničkou bylo plné zdravých receptů a při
středečním klubu Otazník, si děti odnášely
nádherné výrobky připomínající zimní čas.
V lednu jsme nezapomněli ani na zvířátka,
a tak se děti v rámci cyklu Dědečku nauč
mě… naučily vyrábět ptačí krmítka.
V Rodinném centru DaR Luže je pořád
živo, svědčí o tom i rozpis mimořádných
akcí, které jsou připravovány v následujících měsících. Mimo pravidelných aktivit
se můžete těšit na Masopustní průvod,
který letos proběhne v úterý 19. 2. 2019
od 15. hod., dále 20. 3. 2019 Vynášení
Morany, 13. 4. 2019 Velikonoční dílny,
20. 4. 2019 v sobotu před Velikonocemi si
k nám můžete přijít uplést tradiční pomlázku a 26. 4. 2019 s námi oslavit Den
Země, kterým odstartujeme etapu zahradních oslav.

Program v našem centru je stále bohatý, proto sledujte jeho nabídku na našich
stránkách http://www.materskecentrum.
estranky.cz/ nebo na profilu https://www.
facebook.com/rodinnecentrumdarluze/.
Za Rodinné centrum DaR
Mgr. Dominika Košnarová DiS.,
vedoucí centra

www.materskecentrum.estranky.cz
#rodinnecentrumdarluze

UNIKÁTNÍ ZNÁMKOVÝ SEŠIT
BUDE NYNÍ JEŠTĚ DOSTUPNĚJŠÍ
Hamzova léčebna a město Luže vydaly
v roce 2018 jedinečnou příležitostnou sérii
osmi známek ve známkovém sešitku. Námětem jsou osobnosti a významná místa
vázaná k Hamzově léčebně a městu Luže.
Možná málokdo ví, že výše nominální
hodnoty na známkách je též vyjádřena písemným symbolem. Na těchto známkách
je uvedeno „A“, které odpovídá ceně 19 Kč
za vnitrostátní obyčejné psaní. Dobrou
zprávou je i to, že známka s písmenovým
označením je nadčasová a i při zdražení
služeb České pošty bude stále odpovídat
ceně poštovného na dopis či pohled.
Tento krásný známkový sešitek tedy nemusí být pouze raritou pro filatelisty či
sběratele, ale může být i hezkým dárkem
či památkou, které si z Hamzovy léčebny
odvezete. Samozřejmě ale také známky
můžete použít na dopis či pohled.
Po dohodě s vedením města Luže proto léčebna i město upravuje původní
cenu celého známkového sešitu od 1. 2.
2019 na 219 Kč. Známky lze koupit přímo v Informačních centrech města Luže

i Hamzovy léčebny nebo zakoupením
přes webové stránky obou zmíněných
organizací. Jde o věc trvalé hodnoty,
která může udělat jednou radost Vašim

vnukům, jako unikátní cenina. Také cena
Pamětního listu České pošty se známkou
prof. Dr. Františka Hamzy je od 1. 2. 2019
snížena na 30 Kč.
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ÚSTAV JE ZEMSKÝ

„Ústav je zemský! I posledním pohledem
svého života budu vzpomínati ústavního díla, jemuž jsem položil základ láskou
a nadšením nejlepšího svého života.“
Napsal tehdy dr. MUDr. František Hamza při prodeji svého Sanatoria v roce 1908.
A právě v měsíci lednu 2019 je to 110 let
od prodeje ústavu Zemskému správnímu
výboru. Tento prodej byl úspěchem pro
Hamzu i pro ústav, který se tím mohl dále
rozvíjet. Sanatorium dr. Hamzy pak neslo
do roku 1918 název Královský český zemský jubilejní ústav pro děti skrofulosní
v Luži. Hamza dále pokračuje:
„Ústav stísněný na prostor asi pěti korců,
roztříštěný do tří oddělení, nemohl tu dále
utěšeně se rozvinouti. I pomyslil jsem, aby
trvale a konečně byl vybudován na rozkošné prostorné náhorní rovině sousední
obce košumberské, mezi zříceninami hradu Košumberka a Mariánským chrámem
na Chlumku. Zakoupil jsem proto a lučiny
až k řece Olšince. Založeny cesty, ovocný
sad, park, lesíky, urovnán skalní lom, ohrazeny všechny rozsáhlé pozemky ústavní.
Zalesněna pustá stráň.
Neočekávaně, koncem roku 1908, přišel
a prohlédl si ústav přísedící zemského výboru Karel Adámek. Přišel neočekávaně opětně s ředitelem porodnice Dr. J. Dvořákem.
Dosud slyším závěrečná jeho slova: „Zemský výbor je povinen zabezpečiti lidu vaše
dílo. Vaši nemocní jsou našimi nemocnými.
Politika je povinna starati se o tyto naše
děti. I školu jim tu rozšíříme, aby se vyzbrojily do života. Pokusím se o to.“
Jubileum císaře Františka Josefa bylo
podnětem, aby ústav mohl býti zakou-

pen. Po čase poslal K. Adámek telegram
a přijel se svou chotí. „Uvítal jsem zástupce zemského výboru slovy: „Zemský správní
výbor je naší nadějí a záštitou. Buďte v něm
rozmnožitelem ústavu zemského, sloužícího
skrofulosním dětem. V dnešní vířivé době
činy politické snadno zapadnou, ale jméno
toho, kdo dobuduje zdejší ústav, kdo bude
zdejší svůj ústav milovati, jako my ho milujeme, jméno toho rozmnožitele bude živo,
i když zemřeme. Sotva se mýlím ve svém
vroucím a vděčném přání: Nejkrásněji ozdobíte jméno svoje rozkvětem zemského
ústavu v Luži.
Stalo se. Zemský správní výbor obětavě
a šlechetně porozuměl svému přísedícímu
– poté předsedovi – Josefu Neradovi, kte-

rý splnil naše naděje. Není mi jistě třeba,
abych lichotil, ale jako zakladatel ústavu
mám právo říci: Jménem nešťastných dětí
Československé republiky, kterým zemský
ústav vrací nové zdraví, děkuji zemskému
správnímu výboru, děkuji Josefu Neradovi,
člověku dětské lásky a dětského srdce. Nemohu nevzpomenouti i těch, kteří pokračovali v této péči o ústav: přísedící zemského
správního výboru spisovatelky Marie Majerové, která milovala zdejší ústav – vím, že
celou svou vroucí myslí. Veliké povinnosti
poté přejal přísedící zemského správního
výboru Václav Ksandr, který se vzácným
porozuměním a neúmornou pílí dovršuje
obrodné dílo ústavní.
Po odchodu svém ze služeb zemských
do služby státní pověřen jsem byl další inspekční péčí o ústav. Přál bych si, aby mé
snažení bylo pochopeno i nyní, neboť jsem
usmířen ve svém svědomí, že ústavní prospěch jest mi a byl vždy přednější, než kterékoli osobní mé zájmy. Bude věcí svědomí
i těch, s nimiž dále budu spolupracovati,
aby porozumění… Do české veřejnosti prostupovalo jméno ústavu bez boje. Ústav
sloužil nové myšlence. Boji proti dětské tuberkulose, nedovoloval tříditi děti majetkově, byl založen chudým českým člověkem.
Mnohému stačilo proti ústavu neoblíbené
tehdy ve vědě jméno „skrofulosa“, jiným
stačila závist, nedůvěra. Mohli jsme odpovídati pouze svými ústavními dětmi, léčebnými úspěchy,“ napsal prof. MUDr. František
Hamza v knize z roku 1923, Zemský ústav
pro děti skrofulózní v Luži.
Jana Zavřelová, DiS.
referent PR, kultury a metodik parku

ROZVOJ REGIONU
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, z.s.
Únor představuje pro kancelář MAS
především vyhodnocení stavu strategie,
neboť do konce měsíce musí být předložena žádost o změnu za IROP. V praxi to
znamená vyhodnocení, zda původně navržené rozdělení alokace mezi vzdělávací
organizace, dopravní auta, komunitní centra sociální byty, podniky a služby vyřešily
poptávku území, nebo zda o něco zájem
není a prostředky zůstaly. Opak je pravdou, čerpá se vše, co bylo naplánováno,
a naopak bychom uvítali prostředků více.
Do žádosti se také promítne narovnání
kurzových ztrát v souvislosti s poklesem
eura, tedy ponížení alokace se týká všech
MAS v České republice. Naopak tvůrčí je
probíhající příprava projektů v oblasti zaměstnanosti, kdy díky rozšíření programového rámce o dalších 10 milionů Kč umožní další tvorbu pracovních míst v území
a podporu služeb a podnikání.
Novinky přicházejí i v souvislosti s certifikací oblastního destinačního managementu, kdy TO (turistická oblast) Chrudimsko-Hlinecko získalo certifikát CSKS I.
stupně. Aktuálně jsou zjišťovány statistické údaje ohledně významných technických atraktivit továrny, technické provozy,
lomy, doly, mlýny apod. Velmi uvítáme
i vaši spolupráci, stačí zaslat upozornění
na info@masskch.cz.
Trvá příjem žádostí do výzev MAS –
PRV – Rozvoj zemědělských podniků,
Cestou kvality – zpracování regionálních
zemědělských produktů, Rozvoj regionálního podnikání. Výzva byla připravena a schválena již před koncem roku, vyhlášena 21. 1. 2019 s alokací 6 168 180 Kč.
Je zaměřena na investice do zemědělských podniků, na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

– tedy hmotné a nehmotné investice,
které se týkají zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh (např.
výstavba a rekonstrukce budov, manipulační plochy, stroje, nástroje a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení apod., investice do zařízení na čištění odpadních vod
ve zpracovatelském provozu atd.) a opět
také na investice do vybraných nezemědělských činností (dle CZ - NACE).
Vyhlášena je i slibovaná Výzva č. 1 OPŽP
Realizace sídelní zeleně, příjem trvá až
do 8. 4. 2019 (do 20.00 hodin), výše dotace
činí 60 % z celkových způsobilých výdajů
a celková alokace výzvy je 10 000 000 Kč.
Seminář pro žadatele a příjemce se uskuteční v úterý 19. února 2019 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Luže. Více na Výzvy MAS.
Významnou aktivitou pro další činnost
MAS je čerstvě zahájená evaluace – tedy
hodnocení realizace strategie CLLD. Jedná se o soubor metod a činností realizovaných za účelem získání a zhodnocení
informací o správnosti a dosahování cílů,
způsobech a fungování implementace
(realizace) strategie CLLD. Evaluace tak doplňuje monitoring, jehož prostřednictvím
MAS průběžně sleduje a zaznamenává
vybrané hodnoty a skutečnosti (finanční
pokrok – úspěšné čerpání, věcný pokrok např. vytvořená pracovní místa, nové služby, nové aktivity, moderní vybavení apod).
Při evaluaci si tedy klademe otázky typu:
• Jsou cíle strategie stále platné a dosažitelné? Jdeme správnou cestou ke správnému cíli? Realizujeme správné aktivity
odpovídající cílům strategie?

• Vynakládáme odpovídající prostředky
(lidské, materiální, finanční)?
• Přináší nám vynaložené prostředky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky,
které jsou v území potřeba?
• Dosahujeme naplánovaných cílů? Přináší
realizace SCLLD do území plánované potřebné změny?
• Co děláme pro dosahování vytýčených
cílů dobře a co naopak špatně? Jaké činnosti dále rozvíjet a jaké je třeba změnit,
upravit?
• Co je třeba změnit, abychom dosahovali
lepších výsledků s menším vynaložením
zdrojů?
• Přispívá realizace SCLLD ke zlepšení života konkrétních cílových skupin a života
v území MAS? Jak? Proč ano, proč ne?
Samozřejmě nás zajímají nejen odpovědi členů a zástupců orgánů MAS, ale především veřejnosti, obyvatel zde žijících.
Máte-li chuť se více zapojit do spolupráce,
stačí napsat na info@masskch.cz, budeme
Vás kontaktovat, abychom sestavili tzv.
Focus group, což je standardní výzkumný nástroj uplatňovaný v socio-vědním
výzkumu. Jedná se o kvalitativní metodu
získávání informací ke zvolenému tématu
od skupiny osob, které sdílejí určitou zkušenost, charakteristiku nebo zájem. Fokusní skupinu je možné si představit jako
formu moderované diskuse s cílem zjistit
a postihnout co nejvíce názorů a postojů
jednotlivých účastníků diskuze k danému
tématu.
Dále v nejbližších dnech budou k dispozici i on-line dotazníky, kde svůj názor
můžete vyjádřit.
KANCELÁŘ MAS SKCH

VÝZAM STATUTU – PEČUJÍCÍ OSOBA
V rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MASSKCH vám
tentokrát přinášíme informace o pečovatelské službě.
Pečující rodina si zaslouží úctu a společenské uznání. Pečující osoba je v obecném významu ten, kdo pomáhá (poskytuje
služby) druhým, kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu nemohou
nebo nedovedou vykonávat činnosti vedoucí k vlastní samostatnosti a soběstač-

nosti. Pečující osoba může být rodinný
příslušník nebo jakákoli jiná osoba, která
pečuje o druhého většinou v domácím
prostředí, a váže je k sobě blízký vztah
(partnerství, přátelství, rodičovství, jiná rodinná vazba). V těchto případech pečovatel nepobírá mzdu, ale „péče“ je honorována různými dávkami a příspěvky (příspěvek
na péči o osobu blízkou, peněžitá podpora
v mateřství, rodičovský příspěvek). 80 %
pečujících jsou ženy, 75 % pečujících žije

ve společné domácnosti s člověkem, o kterého se stará.
Pečující osoba se může starat o:
• zdravé nezletilé dítě
• chronicky nemocné dítě a mladistvého, dítě po úraze, dítě jakéhokoli věku
s vážným onemocněním
• dítě, mladistvého a dospělou osobu se
zdravotním postižením (jakýkoli druh
handicapu)
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• partnera po úraze, akutní příhodě,
dlouhodobém vážném onemocnění
• seniorního rodiče a jiného rodinného
příslušníka, který vyžaduje z důvodu
svého zdravotního a psychického stavu
pomoc druhé osoby
• dítě i dospělou osobu v terminálním
stádiu onemocnění

ně. Pakliže se rozhodnou odejít ze zaměstnání, často se setkávají s velkým zatížením
a samotou, péčí až 24 hodin denně, manipulací s těžce pohyblivým člověkem, absencí volného času aj. Také pocit nepochopení od dětí či manžela nebo sourozenců
přináší do rodiny konflikty. Rozepře mezi
sourozenci jsou velmi časté. Pokud pečující žádá sourozence o pomoc nebo vystřídání, často se setkává s ustálenou frází:
„Bereš na ně peníze, tak se starej.“ Často
se objevují i jiné stereotypy: „Ona nechodí
do práce. Může si to dovolit, je doma. Já
na to nemám čas. Já chodím do práce. Ať
se postará.“
Ovšem jen pečující ví, jak je obtížné
(zejména psychicky) odejít na úřad, na nezbytný nákup, k lékaři, a nechat nemocného člověka, který Vás stále volá, samotného doma. Někdy je to dokonce vysoce
nebezpečné - ztráta paměti, manipulace
s plynem, odchod z domu, a mnoho dalších situací.
Pečující osoba většinou zajišťuje péči
o osobu blízkou a dále úkony jako úklid, nákup, vaření, praní prádla atd. Dále v rodině
často vykonává práci pedikéra, kadeřníka,
drobného opraváře, psychologa, zdravotní
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Podle zkušeností i předního odborníka
na stárnutí v České republice MUDr. Kalvacha, není pravdou, že se rodiny o své
blízké převážně rodiče v seniorském věku
nechtějí starat. Z vlastní praxe vím, že rodiny chtějí pečovat, ale nevědí jak, anebo
nemají reálné možnosti z důvodu například bytové či zdravotní situace. Péče je
náročná, a to se promítá i do rodinných
vztahů, trávení volného času, odpočinku,
rodinných dovolených a mnoho dalších
oblastí lidského života, např. i do délky
spánku pečovatele.
Pečující, zejména ti, kteří pečují delší
dobu o těžce nemocného nebo dlouhodobě nemocného, a přitom ještě docházejí do zaměstnání, často pracují v úzkosti,
ve stresu, s pocitem, že nezvládají péči
o děti, domácnost, práci a rodiče součas-

ÚNOR 2019
sestry a mnoho dalších profesí, co pečující osoba musí v rámci komplexnosti péče
a chodu domácnosti obsáhnout.
Péče o blízkého je náročná vlastním výkonem, trvalou přítomností pečovatele,
nedostatečným finančním ohodnocením,
dlouhodobostí, emoční náročností, tíhou
vidět své rodiče ztrácet sílu a umírat. Dále
ještě nedostatečným spektrem podpůrných služeb, jako jsou např. dostupné
odlehčovací služby, pečovatelská služba
s provozní dobou minimálně do 20.00
hodin, dostupná osobní asistence, dostatek kompenzačních pomůcek, které
usnadní manipulaci. Chybí také psychologické poradenství pro pečující a především změna v odpovídající legislativě.
Dle mého názoru pečující vykonává jednu z nejhodnotnějších a nejdůležitějších
činností, které může člověk pro druhého
udělat. Sluší se pečujícím osobám poděkovat a vyjádřit úctu, přitom je soustavně
podporovat a pomáhat.
Čas, který nám byl dán, je to nejdůležitější, co můžete druhému darovat.
S pozdravem a úctou k pečujícím
Hana Darmovzalová

KAM ZA KULTUROU
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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.

V akusticky vynikajícím prostoru poutního kostela Panny Marie na Chlumku v Luži
dokonale vyznívají mimo jiné i vokální soubory. V rámci programu 16. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
zde budeme mít poprvé příležitost uslyšet
a capella vystoupení mužského vokálního
kvarteta Q VOX. Mnozí z vás ho doposud
byli zvyklí vídat pouze v doprovodu symfonických orchestrů. V programu nazvaném Laudate Dominum zazní nejen písně
duchovní, spirituály a gospel sondy, ale
i skladby napříč žánry a staletími od středověku do současnosti. Odborná kritika
na souboru vyzdvihuje školené a zároveň
operní praxí nezdeformované hlasy zpěváků, které vynikají i v odlehčených žánrech. Přednostmi Q VOX je precizní pěvecká technika i intonační jistota.
Na koncert do kostela na Chlumku jste
zváni ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 18 hod.

Vstupenky budou po dohodě s Městským
úřadem Luže v prodeji také v místním informačním centru.
za pořadatele festivalu
Lenka Frídlová

VLASTIVĚDN Ý
KROUŽEK

OBRÁBĚNÍ
ZPRACOVÁNÍ PLECHU

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

MONTÁŽ SESTAV

HLEDÁME
NOVÉ KOLEGY
NA POZICE:

INZERCE:
PRÁCE
Využij PC/net!
www.prijemzdomu.cz

NEMOVITOSTI
Hledám ke koupi dům se zahradou
v Luži. Nejsem realitní makléř, ale
přímý zájemce. Děkuji za nabídky.
Tel: 608 175 265

ZAMĚSTNÁNÍ
Do restaurace Vídeň v Luži přijmeme
servírku/číšníka a pomocnou sílu
do kuchyně (pomocná síla možno
i na zkrácený úvazek). Nástup možný
ihned. Více informací na telefoním
čísle 774 195 016 nebo přímo
v restauraci. Těšíme se na Vás!

• soustružník
• soustružník CNC
• frézař CNC

• montér sestav
• obsluha CNC laseru
• obsluha CNC plasmy

www.kovovyroba-strojmont.cz

+ 420 725 716 254
david.limbersky@kovovyroba-strojmont.cz
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CVIČENÍ SENIORŮ
Pod záštitou neziskové organizace s celostátní působností se i v Luži nabízí cvičení pro seniory. Každé pondělí od 17–18
hodin ve sportovní hale je možnost se
protáhnout v nejjednodušších pohybech
pro zdraví a pohodu. Zkrátka lehké, nenáročné a účinné cvičení pro každého, jelikož

vhodně strukturovaná pohybová aktivita
jednoznačně zpomaluje tempo stárnutí
a zvyšuje kvalitu života seniorů.
Ti, kteří zůstanou aktivní, se dožívají nejen vyššího věku, ale v daném věku jsou
i v lepší celkové kondici. Touto cestou
bychom všichni cvičenci rádi poděkovali

panu Richardovi Huschovi, který ve zralém věku zůstává fyzicky aktivní a stále
nás motivuje.
Jde nejen o to přidat léta životu, ale
i přidat život létům.
Spolucvičenci
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