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BŘEZNOVÉ SLOVO Z RADNICE
Vážení přátelé,
píši „slovo z radnice“, ale moc ráda bych se
postupně vydala do všech koutů a místních částí Luže. A to nejen já, ale i nová
tajemnice a další zaměstnanci lužského
úřadu. A tak doufám, že pak už to nebude
jen slovo z radnice, ale hlavně slovo od Vás.
Pokud jsou mezi Vámi aktivní občané místních částí, kteří by nám rádi ukázali Vaši domovinu, rádi přijmeme služby průvodců.
Březnem se přehoupneme ze zimy
do jara a zase nám přibude trocha energie. Náš úřad se s jarem pomalu doobnovil
a teď začneme pracovat o sto šest, každý
co nejlépe ve svém oboru. Náš tým posiluje
od března nová kastelánka hradu Košumberk paní Karolína Havlíčková z Chroustovic, od 1. 4. pracovník rozvoje města Luže
pan Mgr. Dominik Pidima, od 1. 4. pracovnice rozvoje regionu paní Lucie Pešinová.
Od 1. března již také budete pravidelně vídat – nejenom v turistickém informačním
centru – paní Lenku Kašparovou – novou
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, která už pilně připravuje kulturní letní
program. Tímto je velice vítáme a doufáme, že nám bude práce rychle a kvalitně
odsýpat. A snad již poslední personální
změnou byl výběr „nové“ vedoucí hospodářsko – správního odboru, protože bývalá
vedoucí je již moji druhou pravou rukou společně s místostarostou – novou tajemnicí. O výběru jsem Vás chtěla informovat
až v příštím čísle, ale tato informace je pro
nás tak cenná, že ji rádi kříčíme do světa od 1. 5. se k nám vrací naše Lenka Hyksová
a my jsme jí za to velice vděční.
Od 1. dubna také na úřadě přibudou dva
pracovníci rozvoje: jeden bude pracovat
pro Město Luže a druhý pro Svazek obcí
Košumberska – oba budou ale plně placení
(včetně potřebného vybavení) z Operačního programu zaměstnanost – Efektivní
veřejná správa města Luže a obcí mikroregionu Košumberska. Oba mají pracovní
smlouvu na dobu určitou dvou let a za tuto
dobu musí precizně dodržovat harmonogram stanovený projektem. Jejich náplní
bude především zpracování strategického plánu rozvoje města/regionu, který je
dnes vyžadován jako příloha k žádostem
o dotace, dále tvorba passportů a analytic-

kých dokumentů, komunitní projednávání,
komunikace s veřejností, organizace vzdělávání pro zaměstnance města, administrace rozšíření webového portálu města,
administrace dodávky jednotného mapového systému pro členské obce a spousta
dalších poměrně specifických úkolů. I když
to zní, nám obyčejným smrtelníkům, tak
nějak moc sofistikovaně, jsem přesvědčena, že nový pracovník rozvoje města bude
ten, který může proměnit spoustu Vašich
nápadů a podnětů v jasný návod a obraz,
a připravit ho vedení města k realizaci – to
je totiž ten jeho největší úkol. Jedině tak
jde totiž vytvořit naše místo jako to nejlepší, na které budeme pyšní všichni.
V dohledné době nás čeká otevření hradu Košumberk a nastartování nové sézony. Pokud máte nějaké zajímavé nápady
na doprovodné akce na našem hradě, neváhejte nám je sdělit, ať je ta jedna z našich
dominant také stále zajímavá i pro „všechny z podhradí“. Co se týče hradu, tak naše
plány jsou poměrně velké, ale zatím jsou
ještě „v plenkách“, ale jakmile se začnou
formovat, určitě Vás s nimi seznámíme.
Přeji nám tedy krásné jaro, choďme hodně
na vzduch a radujme se z podařených věcí.
Vaše starostka Veronika

KAM POVYRAZIT
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
St 20. 3. 2019 | 15:30
VYNÁŠENÍ MORANY
| Rodinné centrum DaR Luže
St 20. 3. 2019 | 18:00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LUŽE | Zasedací míst. MěÚ Luže
So 23. 3. 2019 | 9:00
III. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ – věda, víra,
skauting | Kulturní klub Skuteč
So 23. 3. 2019 | 14:00
DĚTSKÝ KARNEVAL | Sokolovna Luže
Každou středu | 17:00
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
| Volnočasové centrum Luže
Každý čtvrtek | 17:00
TCHAJ – CHI | Volnočasové centrum Luže
Út 12. 3. a 26. 3. 2019 | 17:00
UNIVERZITA 3. VĚKU (LUŽAS)
| Volnočasové centrum Luže
Út 5. 3. a 19. 3. 2019 | 17:00
POČÍTAČOVÝ KURZ (LUŽAS)
| ZŠ I. stupeň
Čt 11. 4. 2019 | 18:00
KLUB ZDRAVÍ - PĚT JAZYKŮ LÁSKY
| Volnočasové centrum Luže
So 13. 4. 2019 | 14:30
VELIKONOČNÍ DÍLNY
| Rodinné centrum DaR Luže
Pá 26. 4. 2019

Lužská synagoga– Lubomír Šula

DEN ZEMĚ
| Rodinné centrum DaR Luže
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SKLÁDKA MĚSTA LUŽE
Skládka otevřena od 2.3.2019 | Provozní doba skládky:
Pondělí

8:00 - 12:00

13:00 - 16:00

(v letním čase do 17:00)

Středa

8:00 - 12.00

13:00 - 16:00

(v letním čase do 17:00)

Sobota

8:00 - 12:00

–

Zelený odpad (biologicky odbouratelný) je od místních občanů přijímán po dobu
otevření skládky BEZPLATNĚ.
SEZNAM DRUHŮ ODPADŮ, KTERÉ LZE UKLÁDAT
NA SKLÁDKU LUŽE – DOLEČKA:
17 01 01

beton

17 01 02

cihly

603 507 758

17 01 03

tašky a keramické výrobky

starostka@luze.cz

17 01 07

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků (neuvedené pod číslem 17 01 06)

17 02 02

sklo

17 05 04

zemina a kamení (neuvedené pod číslem 17 05 03)

17 05 06

vytěžená hlušina (neuvedené pod číslem 17 05 05)

730 891 140

17 05 04

izolační materiály (neuvedené pod čísly 17 06 01 A 17 06 03)

hana.broklova@luze.cz

18 01 04

odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

20 02 02

zemina a kameny

20 02 03

jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 03

uliční smetky

starostka: Bc. Veronika Pešinová, MBA

místostarosta: Ing. Pavel Vodvárka
733 184 221
mistostarosta@luze.cz
tajemnice: Ing. Hana Broklová

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.
Termín uzávěrky lužského zpravodaje
je vždy 12. den předcházejícího měsíce.

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!

LUŽAS
Univerzita 3. věku od úterý 29. 1.
2019 každý lichý týden (úterý)
od 17:00 ve volnočasovém centru.
Počítačový kurz každý sudý týden
(úterý) od 17:00 na 1. stupni ZŠ Luže
(2 skupiny po sobě).

JINÉ DRUHY ODPADŮ NESMÍ BÝT NA SKLÁDKU PŘIJÍMÁNY!!!
Členění odpadů je uvedeno na základě vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - katalog odpadů
CENÍK ZA ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU LUŽE – DOLEČKA:
Občan místní

(100,- Kč/m3 + DPH 21%)

121,- Kč/m3

Podnikatel místní

(300,- Kč/t + DPH 21%)

363,- Kč/t + rozbor

Cizí občané + podnikatelé

(500,- Kč/t + DPH 21%)

605,- Kč/t + rozbor

Poslední sobota v měsíci zdarma pro uložení odpadu do výše 1m3 občanům Luže
a spádových obcí, kteří mají zaplacen poplatek za TKO za příslušný rok (nutno předložit doklad o zaplacení).

CO SE BUDE DÍT V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ?
Březen–květen: Začátek stavebních prací nového Sběrného dvora u skládky Dolečka
Duben–červenec: Realizace chodníku – ulice Husova (rozšíření vozovky – nájezdu
před problematickou otáčkou do náměstí a úprava chodníku podél této komunikace)
Duben–srpen: „Zklidnění dopravy v Luži“ - ulice Žižkova (doplnění osvětlení a zpomalovacího pásu u přechodu u ZŠ I. stupeň, dokončení chodníků a varovných pasů)
Březen–květen: Rekonstrukce střechy na obecní klubovně v Srbcích
Březen–červen: Dokončení dřevěné pavlače u volnočasového centra, výsadba živého plotu u volnočasového centra, architektonická soutěž návrhů na prostor pod
Chlumkem (dětské hřiště)
Únor–září: projekční a povolovací příprava opravy kanalizace odbočky z ulice Dukelská
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PŮSOBENÍ MĚSTSKÉ POLICIE SKUTEČ V LUŽI
Městská policie Skuteč v roce 2018 působila ve dvou katastrech – Skutče a Luže.
Při své činnosti v rámci svých pravomocí
a povinností mimo jiné dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, dohlížela na dodržování pravidel
občanského soužití a veřejného pořádku,
přispívala k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku a plnila další úkoly podle zákona
o obecní policii a zvláštních zákonů. Během
roku MP přijala 421 evidovaných oznámení
od občanů, přičemž na území města Luže
občané oznámili 136 událostí. Nejčastějším
oznámením v k.ú Luže bylo volné pobíhání zvířat – psů po pozemní komunikaci
a na veřejném prostranství bez dohledu
svěřené osoby. Strážníci v takových případech provedli v obou katastrech 28 odchytů. Dalším nejčastějším oznámením
v Luži bylo špatné parkování, a to převážně
v nepřehledných dopravních situacích (křižovatky, zatáčky, zúžené vozovky apod.),
v takových případech MP řešila v obou
katastrech 254 přestupků a 100 přestupků
při překročení maximální povolené rychlosti v obci, přičemž v k.ú. Luže strážníci
řešili okolo 110-ti spáchaných přestupků.
Nedílnou součástí při dohledu na BESIP
je každodenní dohled v ranních hodinách
na přechody pro chodce před ZŠ. Zde se
strážníci snaží o bezpečný přechod osob
přes komunikaci, ať už zastavením vozidla
nebo upozorněním na přechod pro chodce. Mezi nejčastější oznámení v menší míře
patří např. i rušení nočního klidu a narušení
občanského soužití.

Od začátku roku městská policie v rámci
své působnosti předvedla 1 osobu na Polici
ČR (z důvodu zjištění totožnosti, či pro své
protiprávní jednání), transportovala 2 osoby do záchytné stanice, předala 29 nálezů,
ve 23 případech poskytla první pomoc,
ve 31 případech vyjížděla na žádost PČR
o poskytnutí součinnost, ve 43 případech
spolupracovala s jednotkami IZS (např. pátrání po osobách, asistence při dopravní nehodě, požáru apod.).
K 31. 12. 2018 od Městské policie Skuteč
odešel po pětiletém působení strážník Radek Sapieta. Tímto mu děkujeme za dlouholetou spolupráci a přejeme hodně
úspěchů v pracovním i soukromém životě. Městská policie má tedy od 1. ledna
2019 pouze 4 strážníky a působí na území
Skutče a Luže. Vzhledem k počtu strážníků
městská policie nemůže zajistit nepřetržitou službu. „V případě, že se nedovoláte
na tel. č. 731 557 507 a věc nesnese odkladu, volejte prosím tísňovou linku 158.“
VÝBĚR UDÁLOSTÍ UPLYNULÝCH
TÝDNŮ
V úterý 1. 1. 2019 v 1:25 hodin si hlídka
Městské policie Skuteč při výkonu běžné
hlídkové činnosti v katastru města Luže,
m.č. Janovičky, všimla protijedoucího motocyklu. Jednalo se o terénní motocykl
bez řádného osvětlení a předepsané
registrační značky. Strážníci se rozhodli, že
tohoto řidiče motocyklu následně zastaví
a vyzvou ho k podání vysvětlení. Pro tento úkon však museli otočit služební vozidlo

a motocykl dohledat. Po cca 5 minutách
šetření v okolí byl motocykl opět zjištěn
poblíž hlavního vjezdu do Hamzovy léčebny v ul. Kaštanka. Řidič zjevně stroj moc
neovládal a protijedoucí vozidlo strážníků
jej tak zaskočilo, že namísto očekávaného
„úprku“ se nerozjel a motor mu zhasl. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že řidič je
pod vlivem alkoholu a navíc nevlastní řidičské oprávnění. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala.
Téhož dne ve 3:03 hodin strážníci vyjeli na žádost operačního střediska PČR
na oznámení opět do Luže, několik desítek
metrů od místa, kde byl zastaven a kontrolován řidič motocyklu. V tomto případě
se jednalo o ženu, která bezvládně ležela na zemi. Po příjezdu na místo strážníci
zkontrolovali její životní funkce. Žena však
nereagovala na oslovení ani na bolestivé
podněty, chrčela a bylo zřejmé, že potřebuje přivolání RZS. Strážníci ji poskytli první
pomoc, přikryli ji izotermickou folií a kontrolovali její zdravotní stav až do příjezdu
rychlé záchranné služby.
Velké dík patří kolemjdoucím, kteří zde
ženu nalezli a okamžitě přivolali pomoc.
Troufáme si říci, že díky reakci „v pravou
chvíli“ jí svým jednáním zachránili život.
Veškeré aktuality z Městské policie
Skuteč naleznete na webových stránkách www.mp.skutec.cz a na Facebooku:
Městská policie Skuteč
Za Městskou policii Skuteč
nprap. Miroslav Štorek

SPORTOVNÍ
AREÁL LUŽE
Víceúčelové hřiště je k dispozici pro veřejnost celoročně:
Po-Ne 9:00-20:00, vždy po telefonickém objednání u správce hřiště - Marka
Kopeckého na tel: 774162234. V případě nedostupnosti Kopecký Jiří St. na tel:
774263691.
Cena za skupinu (čtyři lidé a více) 100
Kč/1h, (dva lidé-tenis) 50 Kč/1h
Sportovní areál je pro veřejnost otevřen od 1.3. do 30.11. Po-Ne od 9:00
do 20:00 ZDARMA - kromě hlavního
hracího hřiště, je sportovní areál plně
k dispozici veřejnosti!
Sportovní areál je tu pro všechny, ne jen
pro fotbalový oddíl :).
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ZELENÉ OKÉNKO
Past jednorázových plastů, do které možná padáte taky. Jak z ní ven?
Je ráno! Vyskočit z peřin (z polyesteru),
postavit vodu na čaj (s příměsí mikroplastů),
vyčistit zuby (plastovým kartáčkem), navléct se do kabátu (z nylonu) a vyrazit do práce
(autem či MHD šmrncnutými plasty). Další
den v době plastové začal.
Střih. Klapka. Jsme zhruba o 150 let zpátky. Ne ve filmu. Ale v době, kdy vynálezci
začali přicházet na kloub materiálu univerzálního využití. Plastu. Tehdy šlo o naprosto
dokonalou revoluci. Nadšení z převratného
vynálezu během desítek let ale vystřídal boj
se zákeřným nepřítelem. Jeden z nejpalčivějších plastových problémů přitom představují jednorázové plasty a plastové obaly.
Je jich tolik, že se v nich naše planeta topí už
teď. To, že je před našima očima ukrývají popelářské vozy, totiž neznamená, že neexistují. A problém den ode dne potichu bobtná. Mnoho jednorázových plastů je přitom
úplně zbytečných! Co ale s nimi? Zakázat?
Přestat vyrábět? Nahradit? Abychom ale
mohli pochopit a změnit současnost, musíme nejdříve porozumět minulosti.
BYL JEDNOU JEDEN PLAST
Slovo plast si dnes spojujeme hlavně
s celosvětovým znečištěním a ohromným
ekologickým průšvihem. Ale ne vždy tomu
tak bylo. Stejně jako používání železa změnilo celou společnost, i vynález plastu měl
dalekosáhlé, nejen negativní, dopady. Plast
zastoupil i dřevo, sklo, přírodní vlákna či kov.
A to vše za zlomek ceny! Jenže nízká cena je
vykoupená ničivým dopadem vysloužilého
plastu na přírodu. Likvidace plastu bohužel
není započítána v ceně a výrobce za ni nenese zodpovědnost.
Spousta věcí se díky němu urychlila. Jeho
využití v medicíně, raketovém inženýrství
a vojenství změnilo historický vývoj mnoha
událostí. Svého času byl plast dokonce etickou volbou. Nahradil totiž doposud používanou slonovinu, kvůli které se sloni dostali
na pokraj vyhynutí. Všechno se ale zvrhlo
kolem roku 1950, kdy továrny začaly chrlit
plast ve velkém. Od té doby bylo vyprodukováno 8,3 miliardy tun plastové hmoty.
Obrovská hromada, která by byla velká asi
jako 80 milionů plejtváků obrovských.
Mnohem děsivější jsou ale další čísla:
• Z té obrovské hromady se 6,3 miliard
tun stihlo proměnit na odpad! A ne jen
tak ledajaký! Plast se totiž rozkládá celou
věčnost. Vědci ani neví, po jaké době se
rozloží úplně. Většinou se setkáváme s ne-

určitým pojmem, že běžně používaným
plastovým předmětům, třeba takovým
lahvím, trvá rozklad 450 a více let.
• Polovina všech doposud vyprodukovaných plastů vznikla v uplynulých 15 letech.
A to i přesto, že znečištění planety a změny
klimatu jsou stále diskutovanějšími tématy.
• K tomu ještě přidejme skutečnost, že 5,7
miliard tun z této hory odpadu se nikdy nezrecyklovalo. Což znamená, že se povaluje
na skládkách, plážích, vznáší se v mořích
a oceánech nebo se spálilo ve spalovnách.
Proč recyklujeme málo, když prostředků
máme mnoho?
• Recyklace plastů se v mnoha případech finančně nevyplácí. Výroba některých druhů plastů je mnohem levnější než recyklace těch použitých. Na trhu s plasty zkrátka
panují takové podmínky, že recyklačním
zařízením se určité plasty nevyplácí z třídíren přijímat.
• Některé plasty jsou příliš malé. Při třídění
se malý plastový odpad, jako například brčka, dostává v lepším případě do spalovny
nebo na skládku, v tom horším do oceánů.
• Recyklace v mnoha zemích není tak pokročilá jako třeba v ČR. Zdání může klamat,
ale v Asii, Americe, ale i mnoha zemích
Evropy je třídění plastů a jejich recyklace
stále ještě docela v plenkách. Uvědomění na úrovni jednotlivců i států přichází
pomaleji, než bychom mnohdy chtěli.
A jak se plasty dostávají do oceánů? Někdy je cesta plastů do oceánu přímá. Lidé
vyhazují odpadky na plážích a o zbytek
se postará vítr. Na vině jsou i lodě, které

brázdí oceány a odpadky vyhazují přímo
do nich. Jádro plastového zaneřádění však
najdeme hlavně v řekách. Každý odpad,
který v nich skončí, se za nějakou dobu
dostane do moří a oceánů. A některé řeky
připomínají rušnou plastovou dálnici. 8
z nich najdeme v Asii a 2 v Africe. A právě
z těchto řek proudí do oceánů 90 % všech
plastových odpadů. Jakmile se plastová
nadílka posune řekou dále, začne v oceánech tvořit takzvané odpadkové skvrny.
Jde o ohromné shluky o rozsahu milionu
čtverečních kilometrů, které jsou tvořeny
zejména malými plastovými částečkami.
Ale skvrnami na hladině oceánů to nekončí. Plasty nacházíme i na nejhlubších
místech mořského dna, vědci je objevili
i v arktickém ledu, hromadí se na plážích
a také v žaludcích mořských živočichů.
Většina plastového odpadu, která se
vznáší v oceánech, se však našim zrakům
záludně ukrývá. Jak se plastu chopí voda
a sluneční energie, začne se rozpadat
na menší a menší kousky. K tomu přispívají i různé mořské potvůrky, které se
živí mikrobiálním povlakem na povrchu
plastových obalů. Postupně schroupají
celý obal, smlsnou si ale jen na povlaku.
Mikroskopické plastové kousíčky pak vyplivnou a hledají další plast obalený svou
oblíbenou mňamkou. A my, lidé, pak tyto
mikroplasty baštíme. V rybách, v mořské
soli, a jsou už i v pitné vodě. Tuto plastovou
lavinu proto potřebujeme nutně zastavit.
Pokračování v dalším zpravodaji.
Zdroj: https://www.econea.cz/blog/
past-jednorazovych-plastu-jak-z-ni-ven/
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V ÚNORU OSLAVILI
SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
70 let Stefanie Tláskalová, Luže
75 let Milada Kremličková, Luže
Marie Hrnčálová, Luže
80 let Božena Zárubová, Luže
81 let Stanislava Sazečková, Bělá
Jiřina Kovářová, Bělá
82 let Miluše Slonková, Domanice
84 let Bohuslava Kučerová, Luže
87 let Ludmila Moučková, Luže
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví!

SMS INFOKANÁL
Vážení občané, město Luže Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění ve městě.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost provozujeme SMS
Infokanál, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS). Tento systém je zdarma určen občanům města
Luže a obcí Hroubovice, Střemošice a Bílý Kůň.
CHCETE DOSTÁVAT ZDARMA VČASNÉ INFORMACE
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH A O:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie / plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva města?
• mimořádných změnách v provozní době MěÚ, lékařů apod.?
• Stačí zaregistrovat číslo Vašeho mobilního telefonu k odběru SMS.
JAK SE ZAREGISTROVAT?
• online pomocí formuláře na webových stránkách www.infokanal.cz/cweb/reg/LUZE
• přes SMS:
vzor registrační SMS: REGISTRUJ LUZE HUSOVA 1
REGISTRUJ mezera RADIM mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera SRBCE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera VOLETICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera ZDISLAV mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera HROUBOVICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera STREMOSICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera BILY mezera KUN mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera LUZE mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera BELA mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera BRDO mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera DOBRKOV mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera DOLY mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera DOMANICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera KOSUMBERK mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera RABOUN mezera CISLOPOPISNE

SMS odešlete na číslo SMS infokanálu 469 633 987 (Cena registrační SMS je dle běžného tarifu Vašeho operátora.)
Veškeré příchozí SMS jsou ZDARMA!
• osobně v Turistickém informačním centru
PŘÍKLAD SMS ZPRÁVY Z SMS INFOKANÁLU MĚSTA:
• IK LUZE MUDr. Petr Nosek 30. 5. - 2. 6. 2016 dovolená, zástup
MUDr. Michal v Chroustovicích* Zastupitelstvo města Luže se
uskuteční 15. června 2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Luže.
• IK LUZE CHMU PVI_2011/38 VYSOKY Silne snezeni pro kraj
Pardubicky od 3. 1. 2012 13:00 do 4. 1. 2012 3:00 do 1700 m.
n. m. Cena registrační SMS je dle běžného tarifu Vašeho operátora.
Veškeré příchozí SMS jsou ZDARMA!
REGISTRACE PRO PEVNOU LINKU
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon,
umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla k odběru SMS prosím, volejte:
736 481 206, využijte online registrace nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na: info@infokanal.cz
ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ NA E-MAIL
Další možností získávání informací je zasílání přímo na Váš
email. Pro tuto možnost stačí zaslat e-mail na zpravodaj@luze.
cz a do předmětu napsat REGISTRACE.
S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se prosím
obracejte na Lenku Kašparovou: 736 481 206, tic@luze.cz.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách kanálu
www.infokanal.cz a www.luze.cz.
Vážení občané, provozováním SMS Infokanálu se snažíme zkvalitnit život v našem městě. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy přeje vedení města Luže
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PEDIKÚRA V LUŽSKÉM DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

VZPOMÍNÁME

Dva roky uplynuly, co nás opustila paní
Hana Kroulíková. S nesmírnou láskou
v srdcích vzpomínáme na krásné chvíle,
které jsme s Tebou mohli prožít.
manžel Josef a děti
Ilona a Jiří s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala neznámému
dárci za vánoční dárek, který mi byl splněn v rámci Stromu splněných přání.
Velice mě potěšil a udělal mi obrovskou
radost. Ještě jednou mnohokrát děkuji!

Eliška z DPS

NOVÉ LAVIČKY

Zaměstnanci lužských služeb přes zimu
neotálí a vyrábí Vám tyto krásné kousky
z akátového dřeva. Všechny tyto výrobky
již brzy uvidíte v terénu.

Říkáte si „Proč chodit na pedikúru?“ Je
důležité si uvědomit, že nohy nás „nosí“
celý život! A proto by se péče o nohy rozhodně neměla podceňovat. Chodidla jsou
často opomíjenou částí těla. Zvláště teď
v zimě, kde je „schováváme“ do silných
ponožek a pevných teplých bot. Možná si
přes zimu nikdo nevšimne, že máte nohy
plné otlaků či kuřích ok, ale třeba právě
zanedbaná pedikúra je důvod, proč máte
různé kožní a ortopedické onemocnění.
Nejzákladnější ošetření nohou zvládnete
i sami doma: částečné odstranění zrohovatělé kůže pomocí pemzy, úprava kůžičky a nehtů, ale určitě si sami doma neporadíte s profesionálním ošetřením např.
ošetření otlaků, kuřích ok a s prasklinami
na patách…svěřte se proto do mé péče.
V loňském roce jsem ošetřila více než
500 klientů. Mezi mými klienty jsou významně zastoupeni senioři v péči pečovatelské služby, senioři s omezenou pohyblivostí v péči rodiny, klienti Domova
klidného stáří Glossus. Pedikúru poskytuji
v Domě s pečovatelskou službou – Na Výsluní 9, Luže nebo za klienty dojíždím
do jejich domácností – vše potřebné vozím
s sebou. Novou nabídkou je šetrné ošetření diabetické nohy. Zaručuji individuální
přístup ke každému klientovi i pomoc při
výběru lokálních prostředků.

potřeb klienta): Zahrnuje základní pedikúru (viz výše) + odstranění zrohovatělé a popraskané kůže, kuřích ok, zarostlých nehtů
nebo ošetření puchýřů, otlaků a odřenin.
• OŠETŘENÍ DIABETICKÉ NOHY – cena
250 Kč: Zahrnuje základní a rozšířenou
pedikúru (viz výše) + diagnostiku nálezu
na noze, zhodnocení rizikových faktorů,
které by mohly vyžadovat lékařské vyšetření. Vlastní ošetření zahrnuje jemnou
peelingovou masáž chodidel, úpravu nehtové kůžičky, úpravu nehtů, opilování a zastřižení, změkčení a odstranění ztvrdlé
kůže, otlaků a kuřích ok, relaxační masáž
za použití zjemňujícího výživného krému, který napomáhá prokrvení chodidel,
dále ošetření nehtů speciální kůrou pro
výživu nehtů.
• ZÁKLADNÍ MANIKÚRA – cena 60 Kč
(doba ošetření20 minut): Zahrnuje ošetření a dezinfekci pokožky, zastřižení
nehtové ploténky, vyčištění nehtu pod
volným okrajem, zbroušení nehtové
ploténky, vmasírování krému.
• MANIKÚRA – cena 120 Kč (doba ošetření
cca 45 minut): Zahrnuje základní ošetření, dezinfekci rukou, lázeň, zarovnání
a zapilování nehtů, peeling, ošetření krémem nebo olejíčkem.
• PARAFINOVÁ LÁZEŇ NA RUCE – cena
60 Kč (doba ošetření cca 20 minut)

CENÍK PEDIKÚRY OD 1. 3. 2019
• ZÁKLADNÍ PEDIKÚRA – cena 170 Kč (doba
ošetření cca 60 minut): Zahrnuje dezinfekci
nohou, lázeň, odstranění zrohovatělé kůže
na chodidlech, zarovnání a zapilování nehtů, úprava okolí nehtů a nehtového lůžka,
peeling, masáž vyživujícím krémem, poskytnutí osušky (platí pouze pro pedikúru
v Domě s pečovatelskou službou).
• ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA PEDIKÚRY – cena
220 Kč (doba ošetření dle individuálních

Při další návštěvě do 6ti týdnů sleva 10 %.
Pedikúru je možné provést u Vás doma
(terénní forma pedikúry).

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat
paní Darmovzalové za článek v lužském zpravodaji ve kterém vysvětluje
status „pečující osoba.“ Ze zkušenosti
s dlouhodobou péčí o mého manžela mohu jen vše potvrdit. I přesto, že
Vám rodina pomáhá, jak jen může, stejně to největší břemeno táhnete sami
na svých bedrech, a ta bedra to po letech už nechtějí utáhnout. Nemáte

CENÍK DOPRAVY JE NÁSLEDUJÍCÍ:
• Luže, Zdislav a Košumberk – 50 Kč
• Voletice, Srbce, Domanice, Radim, Dobrkov, Bělá, Hroubovice, Doly, Rabouň,
Brdo, Lozice – 70 Kč
• další obce (např. Chrast, Chroustovice,
Skuteč…) – 100 Kč. Maximálně do 10 km

prostor sami pro sebe, nicméně musíte
fungovat za každých podmínek. Bylo by
dobré, kdyby se takové situace mohly
řešit například dočasným umístěním
nemocného do zařízení, kde mu bude
poskytnuta adekvátní péče, aby pečující mohl načerpat novou sílu a energii.
Uznání si vážím a děkuji za něj.
S pozdravem Alena Čápová
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VÝPIS USNESENÍ

ze 4. zasedání Rady města Luže konané
dne 28. prosince 2018 v 16:30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/04: Rozpočtové opatření č. 7/2018, dle př.
Výpis usnesení z 5. zasedání Rady města
Luže konané dne 7. ledna 2019 v 16:30
hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže
Rada města revokuje:
01/05: Rada města revokuje usnesení
č. 29/03 z RM č. 3 konané dne 19. 12. 2018
Usnesení: 1. Rada města po projednání
v hodnotící komisi schvaluje rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu
„Sběrný dvůr Luže-stavební část.“,
2. Rada města schvaluje zahájení jednání
o uzavření smlouvy se společností
Building Expert s.r.o. na stavbu „Sběrný
dvůr Luže-stavební část.“
02/05: Rada města revokuje usnesení
č. 31/03 z RM č. 3 konané dne 19. 12. 2018
Usnesení: 1. Rada města Luže po projednání
v hodnotící komisi schvaluje rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky „Systém
odděleného sběru pro město Lužestavební část.“, 2. Rada města Luže
schvaluje 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
schvaluje 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
03/05: Rada města revokuje usnesení
č. 34/03 z RM č. 3 konané dne 19. 12. 2018
Usnesení: 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 pověřuje:
04/05: Rada města pověřuje předsedu
kontrolního výboru kontrolou stavby
(celého projektu) a zpracováním
závěrečné zprávy kontrolního výboru
u akce „Sběrný dvůr Luže.“
05/05: Rada města pověřuje předsedu
finančního výboru kontrolou financování
stavby (celého projektu) a zpracováním
závěrečné zprávy finančním výborem
u akce „Sběrný dvůr Luže.“
Rada města schvaluje: 06/05:
1. Rada města po opětovném projednání
v hodnotící komisi schvaluje rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu
„Sběrný dvůr Luže-stavební část.“,
2. Rada města schvaluje zahájení jednání

o uzavření smlouvy se společností
Building Expert s. r.o. na stavbu „Sběrný
dvůr Luže – stavební část.“
07/05: 1. Rada města Luže po opětovném
projednání v hodnotící komisi schvaluje
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky „Systém odděleného sběru pro
město Luže – stavební část“, 2. Rada
města Luže schvaluje 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 schvaluje 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.
08/05: Finanční dar pro Sociální služby
Česká Třebová za účelem provozu
Týdenního stacionáře ve výši 15.000,- Kč,
dle přílohy.
09/05: Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytování služeb s Domovem
na rozcestí Svitavy, dle přílohy.
10/05: Finanční dar pro Fokus
Vysočina, z. ú. za účelem rozvoje služby
sociální rehabilitace pro lidi s duševním
onemocněním ve výši 5.818,- Kč, dle př.
11/05: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu v obytném domě v Luži čp. 124,
Jeronýmova, paní Vlastě Brdíčkové,
do 31. 1. 2020, dle přílohy.
12/05: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 13 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu, paní Věře Zavřelové,
do 31. 1. 2020, dle přílohy.
13/05: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu v obytném domě v Luži
čp. 187, Dolská,paní Lence Sejpalové,
do 31. 1. 2020, dle přílohy.
14/05: 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.
15/05: 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.
16/05: Žádost o přijetí účelově určeného
finančního daru pro ZŠ Luže v období
od 1. 2. 2019 do 28. 6. 2019 od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci
projektu obědy pro děti, dle přílohy.
17/05: Rada města schvaluje ceník
nájemného v kulturním objektu
v Luži - SOKOLOVNA“ pro konání
společenských plesů místními spolky
a organizacemi. Dochází ke změně při
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konání společenských plesů místními
spolky a organizacemi. Cena celkového
nájemného je ve výši 3.000,- Kč a vratná
kauce je ve výši 2.000,- Kč.
Výpis usnesení z 6. zasedání Rady města
Luže konané dne 29. ledna 2019 v 16:30
hodin v zasedací místnosti MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/06: Rada města Luže, dle návrhu
starostky a zároveň předsedkyně
výběrové komise, jmenuje paní Ing. Hanu
Broklovou novou tajemnicí Městského
úřadu v Luži, s účinností od 1. 2. 2019.
02/06: Snížení ceny známkového
sešitku ke 150. výročí narození
profesora Dr. Františka Hamzy
na 219,- Kč z původních 350,-Kč
a také u pamětního listu se známkou
Dr. Františka Hamzy a to na 30,- Kč
z původní ceny 50,- Kč.
03/06: Zápis do kroniky obce Bělá za rok
2017, dle př.
04/06: Smlouvu na dodávku kopie
programového produktu Matrika,
převod práv k jeho užití na nabyvatele
a na poskytování služeb k tomuto
produktu s poskytovatelem
GORDIC spol. s r.o., dle přílohy.
05/06: Rada města Luže po opětovném
projednání rozhodla zrušit výběrové řízení
na veřejnou zakázku ,,Systém odděleného
sběru pro město Luže-stavební část“.
06/06: Rada města Luže schvaluje uzavření
smlouvy o servis a správu IT, dle přílohy.
07/06: Rada města Luže po projednání
schvaluje: 1. Provedení nového
kanalizačního řadu DN 400 včetně
napojovací šachty na stávající kanalizaci
v ulici Dukelská dle varianty č. I. – viz
zápis., 2. Zajištění vypracování PD na výše
uvedenou stavbu.
08/06: Dodatek č.1. Smlouvy o nájmu bytu
Komenského 241, 538 54 Luže, dle př.
09/06: Dodatek č.1. Smlouvy
o správcovství KD Doly, dle přílohy.
10/06: Dohodu o ukončení nájmu bytu
U Stadionu 259 – byt č.2 v 1. podlaží
domu k 31.1.2019, dle přílohy.
11/06: 1. Rada města schvaluje
rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky a stavbu „Sběrný dvůr Luže –
stavební část“., 2. Rada města schvaluje
zahájení jednání o uzavření smlouvy se
společností SKOS s.r.o. Skuteč na stavbu
„Sběrný dvůr Luže – stavební část“.
Rada města neschvaluje:
12/06: Žádost o mimořádnou dotaci
za účelem zvýšení atraktivity
hudebního festivalu Luže is not dead
5. Pátý ročník jediného punkového
festivalu v Luži, dle přílohy.
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ROZPIS ZÁPASŮ TJ LUŽE – JARO 2019
Den
Datum
So 9. 3.
Ne 10. 3.
So 16. 3.
Ne 17. 3.
So 23. 3.
Ne 24. 3.
So 30. 3.
Ne 31. 3.
So 6. 4.
Ne 7. 4.
So 13. 4.
Ne 14. 4.
So 20. 4.
Ne 21. 4.
So 27. 4.
Ne 28. 4.
So 4. 5.
Ne 5. 5.
So 11. 5.
Ne 12. 5.
So 18. 5.
Ne 19. 5.
So 25. 5.
Ne 26. 5.
So 1. 6.
Ne 2. 6.
So 8. 6.
Ne 9. 6.
So 15. 6.

A mužstvo
Kr. přebor

B mužstvo
3. třída

dorost
Meziokresní přebor

ml. žáci
Meziokresní přebor

ml.+ st.přípravka
turnaj-hřiště

14:00 Luže - Lanškroun
14:30 Č. Třebová - Luže

13:00 Luže -H. Městec 15:30 Luže - Tuněchody b
16:00 Moravany- Luže
16:00 Ctětín - Luže
9:00 Luže - Svitavy
14:00 Luže - D. Újezd
16:30 M.Třebová- Luže

16:30 Luže- Bořice

10:00 Proseč - Luž/R.
10:30 Luž/R. -Březová
16:30 Žl. Chvalovice - Luže

10:00 Chroustovice
9:00 Luže/– D. Újezd
9:00 Chrast

14:30 Luže - Holice

17:00 Luže -Vítanov 10:00 Rudoltice - Luž/R. 10:00 Skuteč - Luže
17:00 H. Bradlo - Luže 10:30 Rosice/L. - Kunčina
10:15 Chrudim B - Luže
10:00 Hor. Újezd - Luže
volno
9:00 Luže- Bystré
14:30 Luže - Třemošnice 17.00 Luže - Rosice
17.00 Chrast - Luže
volno
14:30 Luže - Litomyšl
10:00 Miřetice - Luže
9:00 Luže - Proseč
17:00 Choceň - Luže
17:00 Luže - Orel
14:15 Pomezí – Luže/R
10:30 Luže/R- Proseč
14:30 Luže - Letohrad 17:00 Luže- Zaječice
10.00 Svitavy - Luže
14:30 Březová - Luže/R
17:00 Hlinsko - Luže
17:00 Ronov - Luže
10:00 Dol. Újezd - Luže
10:30 Rosice/L -Rudoltice 9:00 Luže - Skuteč
14:30 Luže - Svitavy
17:00 Luže -Dřenice
17:00 Žamberk - Luže 17:00 Bítovany - Luže 12:00 Kunčina - Luže/R

Tučně = domácí zápasy

Dorost= uvedeno Ros./Luže, hraje se v Rosicích

9:00 Luže
10:00 Chroustovice
10:00 Rosice
9:00 Luže
9:00 Chrast
9:00 H. Týnec/ml.

9.00 Luže
10:00 Miřetice

M.V.

ZPRÁVY Z BĚLÉ
Zveme Vás na 3. ročník turnaje v karetní
hře PRŠÍ. Turnaj se koná v sobotu 16. března od 14 hodin v místním hostinci „U Jonáše“. Přihlášky do turnaje přijímá pan Sychra
na tel. 724 289 722. Turnaj je určen pro
hráče od 15 let, počet míst omezen. Již nyní
(11. 2.) evidujeme 17 přihlášených. Na vítěze
čekají krásné poháry.
Těší se na Vás pořadatelé.
ČLOVĚČE NEZLOB SE
V sobotu 19. ledna se uskutečnil na sále
hostince „U Jonáše“, 7. ročník turnaje v Člověče nezlob se. Na turnaj se sjelo 60 hráčů
z 19 měst a obcí. Nejdále to měli hráči z Nového Bydžova, Brna a Králík. Hráči bojovali
v 5 kolovém klání o každou figurku, kterou
dostali do domečku. Nejlépe ze všech si
vedl Pavel Sochor z Jenišovic, který zvítězil
ve všech pěti kolech a připsal si na své kon-

to neuvěřitelných 40 bodů, čímž stanovil
rekord v dosavadních turnajích.
A jak to dopadlo?
1. Sochor Pavel (Jenišovice) 40 b.
2. Kyselová Anna (Hluboká) 32 b.
3. Čáslavská Lucie (Řestoky) 32 b.
O druhé a třetí místo se musely hráčky rozhazovat, jelikož všechna kriteria pro určení
pořadí měla stejná. Šťastnější byla paní Kyselová.
Kategorie do 15. let:
1. Sychra Ondřej (Pardubice) 17 b.
2. Revunec Denis (Luže) 12 b.
3. Svitek Zdeněk (Pardubice) 10 b.
Vítězové obdrželi krásné poháry, šampaňské, upomínková trička na turnaj a věcnou
cenu dle svého umístění. První tři děti dostali k cenám ještě dort medovník. Všichni

hráči na turnaji obdrželi věcnou cenu podle
svého pořadí. Turnaj proběhl v poklidné
atmosféře a všichni hráči se během odpoledne velice dobře bavili. JIž nyní začínáme
připravovat 8. ročník tohoto populárního
turnaje. Za účast Vám děkují pořadatelé.
PŘIPRAVUJEME:
16. března - 3. ročník turnaje v PRŠÍ
30. dubna - Pálení čarodějnic
7. května - lampionový průvod na místní
hřbitov s položením kytice na hrob partyzánů
11. května - 8. ročník tenisového turnaje
OTEC - SYN (dcera)
15. června - 19. ročník tenisového turnaje
JEDNOTLIVCŮ
22. června - 17. ročník tenisového memoriálu Vladimíra Jarkovského
Jan Sychra
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VZPOMÍNKY FRANTIŠKA HESSE
Z mých pamětí. Píše František Hess, Riverside, Calif. - Před 74 roky narodil jsem se v Luži,
v malém městě ve východních Čechách, v kraji Chrudimském na říčce Volšince na úpatí moravských hor v kraji úrodném. – Mají tam nyní
novou, pěkně výstavnou měšťanskou školu.
Občané, tamní byli vždy pokročilí; od dob
nepamětných v Luži hráli divadla a kdo ze starých osadníků se nepamatnje na svérázného
ředitele divadel Josefa Šislera, jenž narodil se
pod Chlumkem v Luži?
Východně nad městem zvedá se poutnický chrám Chlumek a malý kousek, dále
bývalý Slavatův hrad Košumberk, nyní
ve zříceninách. Zboží košumberské přešlo
v 17. století do rukou jesuitů, kteří postavili
nádherný chrám Chlumek ve slohu renaisančním. Uvnitř jest kostel bohatě vyzdoben pěknými malbami a prací sochařskou
a to uznání, se musí jesuitům dáti, že měli
dobrý vkus. Bydleli z počátku ve starém hradě, který pro ně nebyl dosti pohodlný, proto
postavili pěknou residenci pod Chlumkem;
hrad zůstal opuštěn, byl později bleskem
zapálen a zašel ve zkázu.
Za mé doby byla škola v Luži o třech třídách a učitelé též tři: Sedlák, Doležal a Rybka. Pod hradem vlastníl otec mlýn, kde jsem
strávil svoje dětská léta a když mně bylo 9
roků, otec mě a starší sestru zavezl do Ústí
nad Orlicí do německého ústavu K. Boehma,
kde do nás žáků byla vtloukána samospasitelná. Bylo to v době, kdy pověstný zemský
školní inspektor Mareš říkal: Člověče, uč se
německy, jinak nemůžeš býti ani kaprálem.
Tak abychom se stali kaprály, učili jsme se
kaprálskou řeč. Vyučování v Boehmově škole bylo pouze německé, slova českého nebylo slyšet, a běda tomu, kdo se zapomněl
a promluvil česky; musel se zapsat do trestní
knížky a za trest dlouhé úlohy opisovat. Též
hudbě se vyučovalo a žáků bylo 150, mezi
nimi bylo značně dívek; kázeň byla vojenská,
až drastická, a rákoska hrála velkou úlohu.
Zde jsem pobyl tři roky a ze 4. třídy přešel jsem na chrudimské reálky, té doby též
německé. Škola ta byla umístěna ve starém
bývalém hradě naproti kostelu Salvatora. Ředitelem byl pověstný páter Lukesle, učitelé
aneb profesoři (jak se jim říkalo) byli Chrz, Sekl,
Ranvolf a Chládek. Ředitel Lukesle byl neobmezený despota, před nímž se vše jen třáslo,
a běda tomu žáku, který opomenul být přítomen školní mši, to byl smrtelný hřích.
V týdnu byly dvě náboženské hodiny,
aneb lépe řečeno křesťanské mučení, kdy
protestanté a židé museli ven; jak jsme těm
chlapcům záviděli! Nám nastalo vyslýchání

článků z liturgie, a kdo prošel střední školy,
jistě se pamatuje na ty hrozné žvasty, které
se musel nazpaměť učit. Článek o neposkvrněném početí panny Marie byl řediteli důležitějším než všechny vědy na světě. Starý
Chrz byl dobrý učitel, ale velký pedant. Sekl
byl malý, zavalitý, s velkou hlavou a dlouhými vlasy, silně krátkozraký, popudlivý, jinak
dobrák od kosti; říkal, vždy, když mě vyvolal a zkoušel z češtiny a já jsem málo nebo
nic neuměl: Poslouchejte, Hesse, jestli se

nepolepšíte, dvojku vám dám. Ale nedal.
Pan Jindřich Ranvolf byl učitelův syn někde
od Dobříše a přišel na reálky z pražské techniky. Byl každým coulem Čech, a pro svou
milou povahu milován a vážen. My chlapci
ho zbožňovali, za to ředitel ho poctivě nenáviděl a to proto, že ve svých přednáškách
vždy obratně dovedl nám dáti úryvky z českých dějin a tím způsobem dovedl v nás
vznítiti české uvědomění. Dosud veškeré
vyučování bylo v němčině, ale Ranvolf již té
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doby přednášel částečně česky. V roce 1860
byl jsem v druhé třídě, když jednoho dne
pan Ranvolf vkročil do třídy s radostnou tváří a oslovil nás: Tak, hoši, ode dneška budu
přednášet pouze v českém jazyku, vláda konečně povolila vyučování v češtině na středních školách a tak opatřte si české učebnice.
A tu se něco stalo. Jako na povel německé
knihy byly házeny na zem a dobrý náš Ranvolf se smál. Škoda ho, již zde dávno není.
Podařená figurka byl Frant. Chládek, velký Germán. Přišel z brněnské techniky jako
asistent; mnoho toho neuměl, vyučoval krasopisu a kreslení, a zajímavé bylo, když ná
nás mluvil německy a my navzdor odpovídali česky. Čertil se, zuřil a vyhrožoval dvojkami, ale stal se zázrak. Když vyšlo nařízení
o vyučování v češtině, tu Chládek překvapil;
mluvil nejen dobře, ale dokonale česky.
Chrudim, té doby krajské město, mělo
6000 obyvatel, městská správa byla vedena
v němčině, v pěkném divadle hráno bylo
často německy, ostrostřelci měli německé
velení. Konečně na počátku let šedesátých
nastalo vše výlučně česky.
Z reálek jsem přestoupil na sochařský
ústav v Olomouci, jež byla té doby pevností
s posádkou většinou maďarskou, plukovní
hudba byla však výhradně česká. Ačkoliv se
česky, či jak se říkalo moravsky všeobecně
mluvilo, nátěr města byl německý. - V městském divadle se hrálo německy, a pouze
občas milostivě nám dovolili hráti v neděli odpoledne, Česká beseda byla té doby
umístěna na Zeleněm náměstí a předsedou
byl Pražák, napotomní rakouský ministr.
Jednoho dne obrovské plakáty oznamovaly příchod pruské královské kapely, jejíž
koncert se odbýval na hradisku, v bývalém
to klášteře; Hradisko bylo té doby oblíbeným výletním místem Olomoučanů. Šli
jsme taky, návštěva byla obrovská, každý
byl dychtiv vyslechnouti prušáckou hudbu. Začali: „Heil Dir in Siegerskranz“, a pak
následovaly německé špatně hrané odrhovačky; obecenstvo zvyklé na dobrou hudbu
se smálo (to bylo před válkou 1865). Později
vyšlo najevo, že to byli zakuklení pruští vyzvědači, kteří pohodlně okoukli pevnost
a v čas války r. 1866 ji, pak Prusové pouze
obešli, nestála jim za vzetí. Na to jsem odejel domů; mladší bratr Vilém, který byl již
ve Spojených Státech něco přes rok, psal
nadšené dopisy z Buffalo, a tu jsem se rozhodl a v květnu 1866 vydal na cestu s nejmladším bratrem Antonínem a na počátku
června již jsme dojeli do Buffalo, N. Y. Bylo
po válce mezi severem a jihem, práce všude
dost, a tak dostal jsem hned zaměstnáni při
dosti slušném platu. Té doby bylo v Buffalo
5 či 6 českých rodin. Rodina Kerdlova, otec

a syn, měli pěkný zlatnický a hodinářský závod. Hudební rodina byla Myškova, pocházející z Heřmanova Městce. Frant. Andrle byl
výborným houslistou a hrál v divadelním
orchestru. Pak byl Horký, dovedný truhlář,
Hrubý, koželuh, a jeden pekař, jehož jméno mně vypadlo z paměti. Scházívali jsme
se u Horkých, kde jsme vzpomínali na nešťastnou vlast. Odebírali jsme Slavii, té doby
jediný český časopis; vždy dychtivě jsem
očekával milý list ten a když jsem tak pročítal zprávy z Chicaga, St. Louisu a jiných osad,
kde byli naši krajané usazeni, tu se mne
zmocnila touha, abych byl mezi nimi.
Pobyl jsem v Buffalo rok a v květnu mě
dráha unášela do Chicaga, kde jsem se ubytoval ve stravním domě pana Čapka. Pan
Čapek byl Pražák, plný suchého humoru,
a jeho místnost byla hojně navštěvována
krajany, se kterými jsem se brzy seznámil.
Chicago v roce 1867 bylo obrovská vesnice,
čítajíc na dvěstětisíc obyvatelů. Mimo několika obchodních domů a hotelů ve středu
města byly většinou budovy dřevěné, chodníky, kde jaké byly, stoupaly nahoru dolů,
málo ulic bylo dlážděno dřevěnými špalíčky
a většina ulic na jaře se měnila ‚v bezedné
bahno; v té době však město již úžasně rostlo, dráhy, továrny a soustředěný obrovský
obchod udělaly z Chicaga to, čím jest dnes,
millionové město. Seznámil jsem se rychle
s krajany jako byl Jan Rosický, čeněk Duras,
Jurkové, J. Borecký, Legrové a mnoho jiných,
již zesnulých; scházeli jsme se ,v malé síni
Slovanské Lipy, kde se hrála divadla a odbývaly rozličné zábavy. Síň potom vyhořela
a Slovanská Lípa postavila pěknou budovu
na ulici De Koven blíže dráhy, ta však později přešla do rukou Sokolů. V průčelí budovy
stála 6 stop vysoká socha Svobody; byla to
moje práce a po prodeji viděl jsem ji posledně v hostinci Jos. Kostnera.
Tu byl jsem vybídnut p. J. Mendlíkem
v Manitowoc, Wis., který té doby měl závod s pomníky, a rozloučiv se s Chicagem
koncem roku 1870, odplul jsem po parníku
na nové působiště. Manitowoc v té době
bylo městečko mající kolem 6000 obyvatel, většinou Němců; jest pěkně rozloženo
na břehu jezera michiganského, má pěkný
přístav, ale tehdy mimo několika loděnic byl
průmysl nepatrný; okres byl silně obydlen
krajany, kteří prales pilnou rukou proměnili
v úrodnou zem a v krásné farmy. - F. Stupecký vlastnil tam klihárnu, Šimonek hudebni
závod, pp. Sixta a Kostomlatský likérní obchody, Procházka a Chloupek dílny strojnické, F. Mixa obchod ovocnářský; dále byli zde
F. Fišer, bratří Mendlíkové, Zeman a mnoho
jiných dobrých krajanů. Ubytován jsem byl
ve stravním domě u Stupeckých, bodrých
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to krajanů, a zde jsem zažil několik šťastných let v kruhu svých přátel.
„Později zařídil jsem pomníkářský
závod a při obchodu jsem přišel
s mnoha krajany ve styk.„
Toulal jsem se za obchodem po všech
těch tak zvaných „taunech“, jezdil do Kewaunee, kde byla velká, česká osada,
do Anapee, nyní Algoma, kde měl pan
František Svatý rozsáhlý smíšený obchod.
Byl to muž energický, svobodář každým
coulem a vždy se představil takto: Já jsem
svatý František, co dělá zázraky, prodávám
tabák ba i doutníky. – Byl abstinent, ačkoliv
byl se Stránským podílníkem v pivovaře.
Piva nepil a doutníků nekouřil, ale prohibičákem nebyl. Pocházel z Podkrkonoší,
kde – jak říkával – narodil se z tkalcovského
otroka a za svého mládí též otročil, nežli
upláchl do země svobody. Zemřel ve vysokém stáří přes 90 roků. Jednoho dne v létě
přijel profesor Klácel do Manitowoc. Bylo
to překvapeni pro nás. Ubohý profesor byl
zjednán osadníky v Cooperstownu, aby
farářoval v jejich malém dřevěném kostelíku, ale dlouho tam nepobyl; osadníci mu
nerozuměli. Krátký čas kázal evangelíkům
v Košuttownu, načež odejel do Milwaukee,
potom do Kewaunee, aby konečně zakončil svůj strastiplný, život v Belle Plaine, lowa.
Zanechav obchodu v Manitowoc vstoupil jsem co společník s Hansenem na Rose
Hill do obchodu; té doby obchody byly
bídné, bylo to za presidenta Hayse, práce málo a co byla, byla špatně placena.
Seznámil jsem se se sochařem p. Leonardem Volkem, který pracoval v poprsích,
a svěřil jsem mu troje provedeni poprsí
a několik medalionů. Osm roků jsem setrval na Ross Hill, a když byl založen Česko-Národni hřbitov, odstěhoval jsem se tam
a vedl obchod po dlouhou dobu, načež
prodav pozemek a obchod, odjel jsem
s rodinou do Kalifornie, kde jsem vlastnil
oranžový sad o 10 akrech bliže Redlands.
V tu dobu bratr Vilém z Ruska přijel na návštěvu a po zdržení jednoho měsíce vydali
jsme se na cestu společně přes St. Louis,
kde se ten čas odbývala světová výstava,
do Čech, kde jsem se zdržel tři měsíce.
Po návratu domů prodal jsem sad a odstěhoval se s rodinou do Riverside, kde trávím
klidně zbytek svého života.
Můj testament jest jednoduchý; až zemřu, odvezou moji mrtvolu do Los Angeles
do krematoria, moje tělo bude zžehnuto
v popel a na mém slavném funusu nebude
přítomen žádný pampáter, reverend aniž
jaký zaklínač duchů.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ...
S únorovými dny se ve škole rozběhlo
druhé pololetí školního roku a rovnou začalo velmi příjemnými pololetními a jarními prázdninami. Žáci třetích a čtvrtých tříd
absolvují první lekce plavecké výuky a pro
druháky byly připraveny dvě ukázkové hodiny tělesné výchovy v rámci projektu Škola
v pohybu. Ve spolupráci s tímto projektem
také na naší škole startuje nový sportovní
kroužek pro malé zájemce o fotbal a všesportovní přípravu.
Se sportem byl také spojen společný
zájezd učitelů, žáků a rodičů na utkání hokejové extraligy do Pardubic mezi místním
Dynamem a HC Spartou Praha ve středu
13. února. Všichni jsme nadšeně povzbuzovali a užili si příjemný sportovní zážitek.
18. února jsme se těšili na hudebně preventivní program „Když chceš, tak to dokážeš“, který byl určen pro žáky 4. - 9. tříd.
Zavítal mezi nás známý zpěvák a hudebník
Radek Banga. Svým programem nás motivoval ke smysluplnému a aktivnímu životu
bez drog, násilí, nesnášenlivosti a dalšího rizikového chování. Velkým zážitkem pro žáky
prvního stupně byl také tradiční ples školní
družiny, který se konal v pátek 22. února.
Na této akci si všichni mohli vyzkoušet pravou plesovou zábavu se vším všudy. Celý večer se velmi vydařil a paním vychovatelkám
ve školní družině patří za organizaci této
akce veliké poděkování.

Na závěr mi dovolte pozvat všechny
předškoláky a jejich rodiče na Zápis do prvních tříd naší základní školy pro školní rok
2019/2020, který se bude konat v úterý
2. dubna od 14:00 v budově I. stupně.
Zápis bude v námořnickém duchu a těšíme se, že na něm přivítáme nové plavčíky
a plavčice na naší školní palubě! „Hlásit“
by se měly všechny děti narozené od 1. 9.
2012 do 31. 8. 2013 a děti, kterým byl v loňském školním roce odložen začátek povinné školní docházky. Pro rodiče předškoláků z lužské mateřské školy jsme ve školce
uspořádali informativní schůzku k zápisu
koncem února, ostatním zájemcům vše
vysvětlíme na místě. Těšíme se na Vás!
Mgr. Vít Hospodka
A protože se v naší škole „něco děje“ prakticky stále, přikládáme další důležité zprávy:
CO JE NOVÉHO NA PRVNÍM STUPNI?
Čtvrťáci skvěle vychytali čerstvě zamrzlou hladinu Voletického rybníka. A tak
ji mohli v rámci hodin tělesné výchovy
využít ke zdokonalení techniky bruslení.
Páťáci použili sníh jako modelovací hmotu a vytvořili sochy zvířátek, nesměli chybět ani sněhuláci. A třeba děti z družiny
během procházky zaujala „zledovatělá
sklíčka“. Dle své fantazie navrhovaly, co
jednotlivé obrazce představují.

Do všech tříd byly pořízeny nové nádoby na třídění odpadu. Abychom děti více
namotivovali, připravili jsme pro ně sběratelskou soutěž, uzavřeme ji a vyhodnotíme na konci školního roku.
Český svaz zahrádkářů pořádá výtvarnou soutěž „Má oblíbená rostlina“. Některé třídy se do ní zapojily. Nejlepší práce
pak budou vystaveny 6.–8. března v Multifunkčním centru v Hlinsku. Doufáme, že
se naše práce budou líbit.
Mgr. Lenka Psotová
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2019
Druhý lednový týden vyrazila naše škola
na lyžařský výcvik. Účastnili se ho žáci 5.–8.
ročníku. Už několik let výcvik organizujeme
společně se Základní školou Hrochův Týnec.
I letos jsme byli ubytováni na chatě Štvanice
ve Stříbrnicích, která je součástí Ski areálu
Kraličák. Tento areál jsme také celý týden
využívali. Sněhové podmínky byly letos výborné a tak nám vůbec nevadilo, že se nám
za celý týden neukázalo sluníčko. Žáci si
mohli vybrat, zda budou rozvíjet své dovednosti na lyžích nebo na snowboardu. Celý
týden byl zaměřen na výcvik, pobyt na horách, bezpečné chování na sjezdovkách.
Přes den na kopci, v odpočinkový den
návštěva města Zábřeh na Moravě, večer
přednášky, filmy s horskou tématikou a samozřejmě společné zábavné večery. Tak
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vypadal každodenní program žáků během
výcviku. Všichni žáci zvládli kurz na výbornou a strávili spolu příjemný týden, na který
budou určitě rádi vzpomínat. To jsou také
hlavní důvody, proč se všichni vraceli domů
spokojeni. A už se těšíme zase za rok.
Mgr. Bohumil Bezdíček
PROJEKT STRÁŽCI
PRALESA
Již čtvrtý školní rok je naše
škola zapojena do celostátního projektu, jehož cílem je
sběr vysloužilých mobilů a tabletů. Z peněz
získaných touto činností i my podporujeme
ochranu goril nížinných v Africe. Vloni jsme
opravdu zabodovali a na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v pražské ZOO jsme
převzali diplom a ceny za 5. místo. Měli jsme
radost, ale to hlavní je samozřejmě dobrý
pocit z toho, že pomáháme. Chtěli bychom
všem dětem i rodičům poděkovat za to, že
se nám počet vysloužilých mobilů a tabletů
zase navyšuje. V letošním školním roce budeme projekt a sběr vyhodnocovat v rámci
školního recyklačního soutěžení. Pro příští
školní rok se opět budu snažit sehnat sponzorský autobus, abychom mohli všechny
sběrače odměnit výletem do ZOO Praha.
Ing. Darina Holomková

ZPRÁVY Z MŠ
V měsíci únoru jsme se konečně dočkali
pořádné sněhové nadílky. Mohli jsme si tak
naplno užít zimních radovánek. Na školní
zahradě jsme sáňkovali, bobovali a také si
postavili několik sněhuláků. Ve třídách proběhl masopustní rej, kde se děti předvedly
v karnevalových maskách. Užily si spoustu
soutěží a zábavy. Dvanáctý únor byl projektovým dnem v MŠ. Pro děti byl připraven, ve spolupráci se záchrannou stanicí
Pasíčka, vzdělávací program na téma „Kam
zpěváčkům na zimu připravíme obživu?“.
Dětem se program velmi líbil. Dozvěděly se
spoustu nových a zajímavých informací. Jak
instalovat krmítka na zimu a jak správně přikrmovat ptáčky. Nakonec jsme od členů záchranné stanice dostali do naší školky krmítko a všechny děti si domů odnesly pexeso.
27. února se ve školce konalo setkání rodičů
předškoláků s učiteli prvních tříd a speciálním pedagogem. Rodičům byly zodpovězeny otázky týkající se školní zralosti. V březnu
všichni půjdeme na návštěvu místní knihovny na besedu o knize. A třída Měsíček se zúčastní vítání občánků na Městském úřadě.
Zima se s námi pomalu loučí a všichni se
už těšíme na jaro.
Kolektiv MŠ
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ÚNOROVÉ DĚNÍ V RODINNÉM
CENTRU DAR LUŽE
Ani v krátkém měsíci jsme v centru nezaháleli a také o prázdninách jsme nelenili
a využili volný čas. Program máme stále nabitý a plánujeme aktivity neustále rozšiřovat. Stále zveme maminky, tatínky, ale i babičky a dědečky s dětmi všech věkových
kategorií, aby v našem centru trávili společný čas. Koncem ledna jsme si velice užili jeden z našich cyklů Babičko / dědečku nauč
mě… tentokrát jsme vyráběli krmítka. Dědečkové, tatínkové i maminky si přišli se
svými dětmi vyrobit krásná a poctivá krmítka, která si děti odnášela hrdě domů. Na své
si přišli i úplně malé děti, která to s kladívkem ještě neuměly a mohly si alespoň vyrobil krmítko ze špachtlí. Celá akce sklidila veliký ohlas a proběhla nad naše očekávání.
Pro nejmenší batolátka připravujeme každé
úterý lehké tvoření s říkankou. V únoru
jsme vytvořili překrásné pichlavé ježečky,
vyrobili srdíčka a učili se nové básničky se
zvířátky, protože ty děti baví nejvíc. Vždy si
také zazpíváme a zatancujeme a užijeme
spoustu legrace. V zimních měsících protahujeme dětem tělíčka na sportovních herních prvcích a moc se u toho bavíme. Velmi
nás obohatila přednáška paní Mgr. Romany
Titové, s níž jsme si povídali na téma Škodlivý vliv internetu na malé děti. Rozvinula se
plodná diskuze a jako maminky jsme si nejen rozšířili povědomí o nástrahách počítačů, internetu a virtuálního světa, ale popřemýšleli i nad časem tráveným u televize.
Paní magistře za návštěvu mnohokrát děkujeme. Při středečním programu s mladšími
školními a předškolními dětmi jsme vyráběli
loutky panenek a ubrouskovou technikou
jsme ozdobili lucerny. Vedoucí programu
Zuzka, opět přišla s novými tvůrčími nápady
a nám odpoledne strávené v centru uteklo
až moc rychle. V březnu připravuje tvoření
s horkým voskem (metodou enkaustiky)
a aktivity na odpočinek maminek, o přes-

ném datu akce vás budeme informovat
na našich webových stránkách a facebookovém profilu.
Páteční vaření se zdravotním cvičením
bylo rovněž pestré. Opět jsme si v zimních
dnech vařili a pekli samé dobroty. Mám velkou radost, že k nám zavítají občas i tatínkové, kteří jsou nejlepšími ochutnávači. Děti
se baví tím, že mohou pomáhat při vaření
strouháním, mixováním, krájením, mícháním, přípravou stolu a jsou vždy tak spokojené, jak se jim daří. Však svačinka nebo
oběd na závěr je to nejlepší. V únoru jsme si
upekli křupavou domácí bramborovou paštiku s uzeným masem, cuketový nákyp se
šunkou a sýrem, vláčný jablkový perník
a usmažili jsme si také sladké kokosové lívanečky z ovesných vloček a vlastnoručně naloupaných vlašských ořechů. Během dopoledne si stihneme také zacvičit se zkušenou
lektorkou Janičkou, která nám pomáhá, co
jí síly stačí. Mnohdy nám poskytne i individuální rady a protáhne i nás maminky, které
se mnohdy na cvičení těší víc jak děti .
Nejdůležitější, co jsme v únoru prožili, byl
masopustní průvod, na nějž vždy zveme
i děti z Hamzovy léčebny Luže. Při úterním
programu jsme se naučili říkanku Masopustní veselice a tu pak přednesli všem
zúčastněným. K tomu přidali během trasy
několik písniček, také si zatancovali a zahráli pár aktivit. Na konci jsme se už všichni
těšili do cukrárny na odměnu. V měsíci
březnu bychom Vás rádi pozvali nejen
na pravidelné programy, ale 20. 3. na procházku a Vynášení Morany. Dále nás čekají
13. 4. Velikonoční dílny a 20. 4. budeme
před Velikonocemi plést tradiční pomlázky.
Na konci měsíce dubna, dne 26. 4. vás zveme na zahradu RC Dar na oslavu Dne Země.
Kompletní program a fotogalerii najdete
na našich stránkách http://www.materskecentrum.estranky.cz/ nebo na facebooko-

vém profilu http://www.facebook.com/rodinnecentrumdarluze/, kde uvádíme vždy
aktuální informace k dění v našem centru.
Za Rodinné centrum DaR
Mgr. Lenka Košňarová
lektorka programu v pátek
www.materskecentrum.estranky.cz
#rodinnecentrumdarluze

• VYZNÁNÍ •

Básničky psal jsem, krátké i delší,
některé byly k zívání.
Teď píšu svoji nejkrásnější,
píšu o našem setkání.
Píšu i to, co nestalo se,
ač snil jsem možná tisíckrát,
jít s Tebou bosý v ranní rose
a tiše šeptat, mám Tě rád.
Píšu o vlnkách na Olšince,
co po kamenech skotačí,
jak mizí v dáli, v tenké lince,
kde malé víry roztáčí.
Píšu o splavu vedle mlýna,
tam voda hučí píseň svou,
tu píseň, která zavzpomíná,
na Luži krásnou, Luži mou.
Pár řádků patří Dobrkovu,
co nosí Luži na dlani,
ten obraz vidím zas a znovu
i s Chlumkem bílým na stráni.
A potom ještě o Židáku,
o lese hub a mého mládí,
o malém ptáčku na bodláku,
co nepíchá a jenom hladí.
Dívám se dolů z Košumberka,
vítr mě vlasy posuší.
Dole jde muž a malá dcerka,
pod pivovarem s Linduší.
Píšu o lípách na Zákostelí,
kde slyšet bylo tanec včel.
A tajný poklad pod postelí,
nám klukům každý záviděl.
Tou rosou půjdu zase zpátky
a snít už budu jenom sám.
Ta stébla jsou jak drobné plátky,
na cestě, kterou dobře znám.
Ta cesta byla u babičky
a v mysli navždy zůstala.
Od Voletic, po Janovičky,
v mém srdci…Luži nechala.
Autor: Milan Novák
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, z.s.
7. 2. 2019 proběhl na MSMT velmi významný Kulatý stůl k Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání (MAP), a protože
je často realizují místních akčních skupiny,
hodně se mluvilo o jejich úloze ve vzdělávání - hlavní oblasti činnosti jsou shrnuty
v brožuře Vzděláváním k chytré budoucnosti, kterou vydala NS MAS ČR a najdete
ji na webu MAS - pro školy.
Kromě shrnutí aktuální koncepce MAP
a stavu realizace projektů byly představeny
také příklady dobré praxe. Diskutovalo se
i nad dlouhodobým plánováním jako hlavním prvku řízení škol a nad budoucností
MAP v příštím programovém období.
„Hlavním cílem kulatého stolu bylo představit úspěchy konceptu Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání jako strategického nástroje nejen pro implementaci prostředků z ESIF,
ale především pro zkvalitňování vzdělávání
a obecně vzdělanosti v území. Jsem moc rád,
že si MAPy našly své místo ve vzdělávání a že
plní svá poslání,“ uvedl náměstek pro řízení
sekce EU a ESIF Václav Velčovský.
O akci byl velký zájem, zúčastnilo se jí přes
80 zástupců státní správy, samosprávy, Svazu
měst a obcí ČR, Hospodářské komory, Národní
sítě Místních akčních skupin České republiky
a dalších partnerů, kteří jsou buď přímo, anebo zprostředkovaně zapojeni do tohoto konceptu. Mezi hlavními přínosy byla řeč o smyslu širokého partnerství měst, MAS a dalších
partnerů z území v MAP. Kancelář MAS přijímá
žádosti do výzev programu rozvoje venkova (PRV) – Rozvoj zemědělských podniků,

Cestou kvality – zpracování regionálních zemědělských produktů, Rozvoj regionálního
podnikání. Podpora je zaměřena na investice
do zemědělských podniků, na 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 na také investice
do vybraných nezemědělských činností (dle
CZ - NACE). Příjem pokračuje i ve výzvě č. 1
OPŽP Realizace sídelní zeleně, která je zaměřena na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní
zeleně (vč. vodních prvků a ploch): zakládání
a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich
funkčního stavu, realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních
a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí
vodních toků, drobných retenčních nádrží
na srážkovou vodu apod.
V souvislosti s projektem HomeLab
19. 2. 2019 proběhlo ve Volnočasovém centru v Luži ojedinělé setkání zástupců z řad
MAS SKCH, budapešťského sociologického
institutu, olomoucké univerzity a kolegů ze
Slovenska a Polska. Celý projekt je založen
na myšlence Social Rental Enterprise (SRE) –

tedy předpokladu, že problémy v oblasti
bydlení a zaměstnanosti by měly být řešeny společně, aby si lidé byli schopni udržet
důstojné bydlení společně s odpovídajícím příjmem. Je realizován ve čtyřech evropských zemích pěti organizacemi (NGO).
Model sociálně nájemní společnosti zohledňuje místní specifika a přispívá k dostupnosti bydlení a práce v regionu MAS.
Kancelář také zahajuje novou aktivitu
v souvislosti se strategickým plánováním
rozvoje obcí v území, neboť díky iniciativě
MAS byly podány a nyní už i schváleny 4
projekty na téma efektivní veřejná správa,
žadateli jsou jak města, tak svazky obcí.
Realizace umožní jak naplnit potřeby žadatelů, např. v oblasti pasportizace, nastavení
procesů veřejné správy, inspirace pro rozvoj
cestovního ruchu a nové způsoby komunikace s občany, studie veřejných prostranství,
vzdělávání zastupitelů, tak ve spolupráci
s MAS zajistí aktualizaci potřeb a stanovení
priorit v hlavních oblastech života obyvatel,
aby podle toho mohly být připraveny nové
výzvy a nové projekty MAS. V této souvislosti také hledáme nové posily do týmu
MAS - bližší informace najdete i na webu
MAS, nebo nás neváhejte kontaktovat.
Připomínáme také, že je zahájen sběr informací v souvislosti s evaluací, vlastně komplexním zpětným vyhodnocení efektivity
naplňování strategie, což se formou on-line
dotazníků týká především veřejnosti, najdete
je na webu MAS https://www.masskch.cz/
KANCELÁŘ MAS SKCH

šil. Chci zůstat doma co nejdéle. Mám RS.
Na koho se mohu obrátit?
• Naše maminka je fyzicky velice čilá, někdy
až moc. Žije s námi, ale chodíme do práce
a děti studují mimo obec. Potřebujeme někoho, kdo s maminkou bude doma, bude
mít trpělivost s jejími stále se opakujícími
dotazy, protože paměť jí už neslouží jako
dříve. Půjde s ní ven. Pomůže jí s oblékáním, s jídlem a bude nahrazovat naši nepřítomnost. Existuje někdo takový?
• Je mi 84 let, žiji s manželkou a pečuji o ni.
Diagnóza zní Alzheimerova choroba. Vše
zvládneme sami. Jen potřebuji občas čas
na svoji regeneraci. Stačilo by jeden den
v týdnu, abych nemusel nic zajišťovat. Existuje někdo, kdo by se o manželku celý den
postaral?

• Příští týden propustí mého tatínka z nemocnice, kde si pobyl skutečně dlouhý čas. Před
operací vše zvládal sám s drobnou dopomocí. Nyní je ležící, sám nepřejde nikam. Chce
být doma a jako jeho dcera mu to chci umožnit. Vůbec ale nevím, co mám zařídit, co podniknout. Pomůže mi někdo?

…A CO DÁL?
Ještě včera jsme zvládli hromadu věcí
udělat či zařídit. Dnes na nás doléhají léta,
únava nebo nemoc. Může se stát, že nás náš
stav vyřazuje ze společnosti a máme pocit,
že na svůj problém zůstaneme sami či se
o vše potřebné nedokážeme sami postarat.
Ani o sebe. Přesto vše můžeme zvládnout.
Jen si musíme říci o pomoc. Váháme, zda
a koho oslovit. Neváhejme. Možnosti jsou.
Dnes nabízíme několik příkladů k inspiraci
na teď nebo až bude potřeba.
• Je mi 47 let. Nejsem ještě seniorského
věku. Přesto mi můžete pomoci? Potřebuji doprovodit při cestách ven. S cestami
na poštu, na úřad, na nákup. Potřebuji také
pomoci s koupáním. Žiji sama a můj zdravotní stav v posledním ½ roce velmi zhor-

…přestože se mohou zdát dotazy rozdílné,
mají společného jmenovatele. Ve všech zmíněných případech a všech podobných - může
pomoci například osobní asistence HEWER,
z.s., která v našem regionu nabízí takovou pomoc. Stejně tak i telefonát na obec, kde se dozvíte potřebné kontakty a nasměrují Vás dál.
HEWER, z.s. – Hana Kačírková
736 505 556 | pardubicko@hewer.cz
www.pecovatel.cz | www.hewer.cz
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci:
„MANAŽER TVORBY STRATEGIÍ“
• Místo výkonu práce: území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
• Předpokládaný nástup: 1. srpna 2019,
pracovní poměr na dobu určitou
• Výše úvazku: 0,5 – 1,0 dle domluvy,
mzda od 22.000 Kč do 32.000 Kč při plném úvazku (dle zkušeností a výsledků)
• Požadavky: nejlépe vysokoškolské
vzdělání bakalářského stupně, zaměření
na regionální rozvoj výhodou perfektní
znalost práce na PC MS Office, samo-

Případné informace podá Mgr. Eva Feystatnost, flexibilita, pečlivost, týmovost,
farová, vedoucí kanceláře MAS, na telezodpovědnost za společný výsledek,
fonu +420 604 575 206 nebo e-mailu
výborné organizační a komunikační
info@masskch.cz.
schopnosti, řidičské oprávnění skupiznalost
je
u
výhodo
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecny B, aktivní řidič,
ko, z.s. si vyhrazuje právo nevybrat žádregionu
urdobu
na
práci
ou
ného z přihlášených uchazečů, případně
• Nabízíme: zajímav
fležení,
prodlou
ladem
zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průčitou s předpok
podíl
ce,
homeoffi
dobu,
í
běhu.
xibilní pracovn
Místní akční skupina Skutečsko,
na rozvoji regionu
živorovaným
struktu
se
Košumbersko a Chrastecko, z.s.
Přihlášku spolu
zasílejdopisem
ním
604 575 206 | info@masskch.cz
topisem a motivač
hodin
12
do
2019
3.
15.
www.masskch.cz | IČO: 01359363
te v termínu do
z.
asskch.c
Nám. Plk. J. Koukala 1, 538 54 Luže
emailem na info@m

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ INFORMUJE
Jménem KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s.,
která zřizuje a provozuje krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí bychom chtěli informovat čtenáře, že jsme vytvořili nový a moderní
vzhled pro internetové stránky dostupné
na adrese www.linkaduveryuo.cz. Na uvedených stránkách informujeme nejen o nabízených službách, ale také o dalších aktuálních
informacích o provozu či akcích, kterých
jsme se účastnili. V životě každého z nás někdy nastanou chvíle, kdy si nevíme rady, cítíme se ohrožení, potřebujeme pomoc a radu.
Potřebujeme, aby našim starostem, ale i radostem někdo naslouchal a sdílel je s námi.

KNIHA

Regionální titul do vaší knihovničky – Jaroslav Klimeš: Historie ochotnického divadla v Řepníkách, Pipex
2017. Publikace přiblíží čtenářům
slavnou – a dnes již trochu pozapomenutou – historii ochotnického
divadla v obci Řepníky. Zajímavé
informace o organizaci a průběhu
divadelních představení konaných
v přírodě, medailonky významných
osobností s divadlem spjatých, výstavba divadelního domu – to vše
zaznamenáno na téměř 180 stranách textu a desítkách fotografií.
Protože divadlo v Řepníkách byl kdysi pojem! Titul lze objednat na adrese: pipexsro@seznam.cz a pozor
– zájemci jej obrží zdarma.
Příjemné čtení přeje Soňa Krátká
z Regionálního muzea ve Vysokém
Mýtě

Možná zrovna nemáme, na koho se ve svém
okolí obrátit, ocitneme se sami, anebo své
blízké nechceme svými problémy zatěžovat. Můžeme také pociťovat strach či stud se
svými blízkými o svých pocitech a trápeních
hovořit. Právě v takových chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet.
Zájemci o využití naší služby nás můžou
kontaktovat neomezeně na pevné lince
465 52 42 52, ale také prostřednictvím Skype
linky, kde nás mohou kontaktovat každý den
od 9:00 – 21:00 a naleznou nás pod uživatelským jménem linka.duvery.uo. Další variantou je kontakt písemný, a to na e-mail na-

pis@linkaduveryuo.cz. Víc informací na výše
uvedených internetových stránkách.
Bc. Lucie Prudilová
Vedoucí Linky důvěry
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OPRAVA SPINÁLNÍ
REHABILITAČNÍ JEDNOTKY
Hamzova léčebna v únoru letošního
roku dokončila opravu Spinální rehabilitační jednotky. Slavnostní otevření proběhlo 20. února 2019 za účasti náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové,
hejtmana Martina Netolického, vicehejtmana Romana Línka a radní pro regionální rozvoj Hany Štěpánové. Dalšími účastníky byla řada velmi významných osobností Pardubického kraje.
Hamzova léčebna si v roce 2018 mnoha
akcemi připomínala výročí 150 let od narození svého zakladatele prof. MUDr. Františka Hamzy. Byl velkou vizionářskou a renesanční osobností. Mimo jiné byl i zakladatel oboru sociálního lékařství v ČR
a jeden z čelných odborníků na léčbu TBC.
Hamzova léčebna se snažila vždy pokračovat v jeho duchu. Během bohaté historie
léčebny se její nedílnou součástí proto stala už v roce 1993 i spinální rehabilitační jednotka, která se specializuje na rehabilitaci
osob s poraněním míchy. V loňském roce
jsme též oslavili 25 let od jejího založení.
Je jen málo dalších nemocí či poranění,
které tak významně a dlouhodobě ovlivňují život člověka, jako je poranění míchy
se všemi svými důsledky. V tom je význam
tohoto oddělení a nutnost, aby prostředí
pro léčené pacienty bylo co nejkvalitnější.
Spinální rehabilitační jednotka má
v současné době 24 lůžek. Je jednou ze
tří spinálních rehabilitačních jednotek
v rehabilitačních ústavech v ČR (Luže,
Kladruby, Hrabyně).
V současné době poskytuje ucelenou
rehabilitaci v kompletním multidisciplinárním týmu. Celá Hamzova léčebna
je zasazena do pečlivě udržovaného
Hamzova parku a arboreta, který svým
prostředím přispívá k harmonizaci duše
i těla klienta.

Slavnostní přestřižení pásky provedli – zleva: staniční sestra Matěj Skýba, hejtman Martin
Netolický, náměstkyně MZ ČR Alena Šteflová, radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová,
bývalá primářka oddělení Miloslava Sílová, ředitel HL Václav Volejník, vicehejtman Roman
Línek, primář Pavel Remeš a vrchní sestra Marie Hladká
Jsme velmi rádi, že se podařilo 25. narozeninám „spinálky“ nadělit důkladnou
opravu interiéru a mobiliáře, abychom
poskytli pacientům větší komfort dle
současných standardů, zajistili bezpečí,
kvalitní rehabilitaci a zpříjemnili pobyt
ve zdravotnickém zařízení. Oprava započala v září 2018 a byla ukončena nyní
v únoru 2019. Stavební úpravy se dotkly
veškerého vybavení oddělení s výměnou řady stavebních prvků i mobiliáře.
Stěny byly osazeny antibakteriálním obkladem Akrovynem.
Náklady na opravu Spinální rehabilitační jednotky dosáhly 4,7 mil. Kč. Když přidáme náklady na nový výtah, prosklené
dveře a vysokozdvižnou bezbariérovou
plošinu, tak celkové náklady provedené
práce činily 10,55 milionů Kč. Dodavateli

stavby byla řada firem, především K-House s.r.o., která provedla stavební práce.
Dále REXGLAS s.r.o., která dodala Akrovyn a o dokonalé stěny se postarala firma
malířství a natěračství Makula. Výtah realizovala firma PLUTO spol. s.r.o. a posuvné
dveře dodala firma ASSA ABLOY Czech
Slovakia s.r.o. Ještě v průběhu prací se
s opraveným oddělením seznámil radní
pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Hamzova léčebna děkuje mnoha štědrým sponzorům za spolufinancování této
akce. Bez jejich pomoci by se to nepodařilo. Věříme, že velká oprava Spinální rehabilitační jednotky přinese zkvalitnění
prostředí ku prospěchu našich pacientů
i pro práci zaměstnanců.
MUDr. Václav Volejník, CSc.
Ředitel léčebny
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SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOU
V sobotu 23. 3. 2019 v 15:30 hodin
proběhne v konferenčním sále Hamzovy
odborné léčebny cestopisná přednáška
emeritní primářky MUDr. Miroslavy Sílové
s názvem: IZRAEL
Země zaslíbená? Místo, kde se potkávají tři velká světová náboženství. Země
tří moří. Země plná kontrastů. Navštívíme
izraelská města i přírodní krajinu a podíváme se také do Jordánska do Petry. Zajímavé
a inspirativní cestování očima běžné české
turistky může být pozvánkou a inspirací pro
vaši návštěvu těchto končin světa.
Klub Cestou necestou pořádá sbor
Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci
s Hamzovou odbornou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček

MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
PARDUBICKÉHO KRAJE
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.
Slavnostní zahájení proběhne v neděli
3. března 2019 od 15.00, výstava potrvá
do 21. dubna 2019.
Výstava Mozaika tradiční lidové kultury
Pardubického kraje představuje významné fenomény lidové kultury, které byly
pro svoji jedinečnost zapsány na krajský
seznam nemateriální kultury a dodnes
se udržují. Možná bude pro návštěvníky
překvapivým zjištěním skutečnost, že
na území Pardubického kraje se vyskytují
obyčeje s názvy Vodění jidáše, stavění Velikonoční stromu a pořádání Velikonočního věnečku nebo významná tradice amatérského loutkářství. Další oblastí, kterou
výstava přibližuje, je znalost tradičních

řemeslných postupů – například výroby
dýmek, dřevěných hraček nebo ručního
tkalcovství.
Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě předložilo dvě nominace do Seznamu tradiční lidové kultury Pardubického kraje – Jan Rejman (řezbář) a Tradiční strom a věneček ve Střemošicích
– obě nominace byly úspěšně schváleny. Doprovodný program pro školní
návštěvy je zaměřen na přiblížení unikátního zvyku dodnes živého v okolí
Vysokého Mýta – velikonočního klapání
a obchůzky s maskou jidáše.
Soňa Krátká
Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě

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
Pronájem Košumberk
Pronájem domu lokalita Košumberk
Luže. 1. byt 120 m2 dále podnikatelské prostory – nejlépe pro obor
zdravotnictví 2x 120 m2. Informace
na tel. čísle 775 650 760.

AKCE
Restaurace
NA KOVÁRNĚ
v Luži Vás srdečně
zve 15. - 17. 3.
2019 na naše
ZABIJAČKOVÉ
SPECIALITY:

• prejt, kroupy, zelí, výpečky, jitrnice,
tlačenka, ovar, a další…

Rezervace na tel. 777 544 988, nebo
v restauraci Na Kovárně,
Nám.Plk. Koukala 22, Luže.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2019 V LUŽI A OKOLÍ
V sobotu 5. ledna 2019, proběhla v Luži
a okolí celostátní Tříkrálová sbírka, kterou
organizovala Oblastní charita Pardubice.
Děkujeme všem malým i velkým koledníkům a dobrým lidem, kteří otevřeli svá
srdce a dveře a přispěli do Tříkrálové sbírky a podpořili tak úsilí pardubické Charity
celkem 95.439,-Kč.
V roce 2019 využije Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku sbírky na rozšíření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi a Služeb pro pěstouny a na podporu
Domácí hospicové péče. Další prostředky
pardubická Charita vynaloží na řešení mimořádných situací (povodní, požárů apod.)
a na přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní katolické
charity Hradec Králové, Charity ČR a na humanitární projekty v zahraničí. Více informací najdete na pardubice.charita.cz. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Q VOX A LAUDATE
DOMINUM
NA CHLUMKU
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
od 18 hodin.
Vstupenky budou po dohodě s MěÚ
Luže v prodeji také v místním informačním centru.
za pořadatele festivalu
Lenka Frídlová

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

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

mapa

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

PĚT JAZYKŮ LÁSKY

11. dubna 2019
Přednášející: Jan Libotovský
lektor Klubů zdraví

Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.
Začátek přednášek vždy v 18 hodin
Místo konání: Volnočasové centrum města Luže (U Betonu)
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VOLNÉ PRACOVNÍ
MÍSTO
Hamzova odborná léčebna pro děti
a dospělé, Košumberk 80, 538 54
Luže akreditovaný rehabilitační ústav
nabízí volné pracovní místo na pozici:
VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ODBORU
• Náplň práce: organizace práce
úseků údržby, kotelny, spalovny,
elektroúdržby a staveb. technika,
koordinace prací při rekonstrukcích, modernizacích a investiční
výstavbě.
• Nabízíme: zajímavou práci v příjemném prostředí moderního rehabilitačního zařízení, plat dle praxe
+ manažerské odměny, termín
nástupu ihned nebo dle domluvy,
pracovní poměr na dobu určitou,
s možností prodloužení, úvazek
1,0, 5 týdnů dovolené, příspěvek
na stravování, penzijní připojištění
a další zaměstnanecké výhody.
• Požadavky: VŠ/SŠ technického
směru, praxe v technickém oboru
5 let, organizační a komunikační
schopnosti.
Životopis s přehledem dosavadní
praxe, fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte
na e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz , do 22. 3. 2019, tel.
469 648 103.

LUŽE – Monika Bezdíčková
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