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Informační měsíčník města Luže

KVĚTNOVÉ SLOVO Z KOŠUMBERKU
ně děkujeme za účast a za podporu a těšíme se na vydařenou sezónu! Na hradě
se také můžete v teplých měsících a při
dobrém počasí nově těšit na bohaté občerstvení, včetně točeného piva, u kterého budete moci posedět až do pozdních
večerních hodin a kochat se překrásnými
západy slunce.
Zvláštní obrovské díky patří všem zainteresovaným, kteří duchapřítomně reagovali při náhlé situaci, která během jarmarku vznikla! Díky Vám a jsem pyšná, že
jsou v našem městě lidé, kteří vědí a umí!
Díky Vám!
Vaše starostka Veronika

Foto: Martin Škroch

Tentokrát je to slovo z Košumberku…
V sobotu 13. dubna jsme, ve velkém
počtu, zahájili novou hradní sezónu velmi vydařeným velikonočním jarmarkem
doprovázeným středověkým programem v režii skupiny historického šermu FEXT. Příroda se nad námi, možná
po velkém úklidu naší přírody, smilovala,
a nakonec se vydařilo i počasí. Součástí
zahájení sezóny bylo také slavnostní otevření nové dřevěné bezbariérové lávky,
která vede až na nádvoří hradu Košumberk. Po krátkém přivítání a šermířském
souboji, přestřihli slavnostní mašli skvělí
pomocníci Jirka a Ondra z Hamzovy léčebny, kteří byli oficiálně také prvními
putujícími po nové lávce. Kluci díky, šlo
Vám to skvěle! Hrad je nyní dostupný
v podstatě všem, bez rozdílu věku nebo
handicapu.
Hrad Košumberk celý den žil ve středověkém duchu, k dostání byla spousta tradičních velikonočních výrobků, spousta
hradních dobrot, k vyzkoušení byl i dobový dřevěný kolotoč nebo kovářské umění,
k vidění dvě krásná šermířská vystoupení i s výstřely z děla, ukázka výcviku psů
lužských kinologů, a hlavně vládla dobrá
nálada. Z celého dne máme opravdu velikou radost a je to pro nás velkou výzvou,
aby náš hrad byl perfektním místem pro
každého, kdo chce prožít volný den v příjemném prostředí. Již dnes je jasné, že
další Velikonoční jarmark s doprovodným
programem bude i příští rok a doufáme,
že se posuneme ještě o kousek dál. Srdeč-

KAM POVYRAZIT

Neděle 12.5. 2019 od 09:00

Středa–neděle + svátky 10:00–17:00

TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
Sportovní areál Luže

OTEVŘEN HRAD KOŠUMBERK
Každá první neděle v měsíci
OTEVŘEN KOSTEL V JANOVIČKÁCH

Neděle 12.5. 2019 od 14:30
TJ LUŽE – JISKRA LITOMYŠL
fotbal krajský přebor | Sportovní areál Luže

Středa 1.5. 2019 od 6:00
KOMENTOVANÝ POSLECH PTÁKŮ
Soutok Krounky s Novohradkou

Čtvrtek 23.5. 2019 od 18:00
SPOLEČNÁ PROCHÁZKA NA TÉMA
NEW START | Volnočasové centrum Luže

Neděle 5.5. 2019 od 14:30
TJ LUŽE – ŽSK TŘEMOŠNICE
fotbal krajský přebor | Sportovní areál Luže

Pátek 24.5. 2019 16:00–24:00
NOC KOSTELŮ | Kaple a kostely Luže a okolí

Úterý 7.5. 2019 od 14:00
SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU
Konferenční sál HL
Úterý 7.5. 2019 od 19:00
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD NA MÍSTNÍ
HŘBITOV | Bělá
Sobota 11.5. 2019 od 6:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY | ryb. Voletice
Sobota 11.5. 2019 od 8:00
8. ROČNÍK GENERAČNÍHO TENISOVÉHO
TURNAJE OTEC – SYN (DCERA)
Sportovní areál Bělá
Sobota 11.5. 2019 6:45–18:15
OČKOVÁNÍ PSŮ
Neděle 12.5. 2019 od 7:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ | ryb. Voletice
Úterý 14.5. 2019 od 17:30
AUTORSKÉ ČTENÍ SE ZUZANOU
SOUČKOVOU | Volnočasové centrum Luže

Neděle 26.5. 2019 od 14:30
TJ LUŽE – FK LETOHRAD
fotbal krajský přebor | Sportovní areál Luže
Úterý 28.5. 2019
DEN BOTANICKÝCH ZAHRAD
Hamzovo arboretum
Neděle 2.6. 2019 od 09:00
TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
Sportovní areál Luže
Neděle 9.6. 2019 od 14:30
TJ LUŽE - TJ SVITAVY
fotbal krajský přebor | Sportovní areál Luže
Sobota 1.6. 2019 od 9:00
OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Sportovní areál Bělá
Neděle 9. 6. od 13:30
DĚTSKÝ DEN | Hrad Košumberk
Sobota 15.6. 2019 od 8:00
19. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE
JEDNOTLIVCŮ | Sportovní areál Bělá
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V BŘEZNU OSLAVILI
SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM:
70 let Jiřina Vrátilová, Luže
Blahoslav Baťa, Luže
Miluše Truncová, Radim
Přemysl Kašpar, Luže
Božena Motlová, Luže
75 let Anna Dobrkovská, Luže
82 let Jiřina Nekvindová, Luže
Zdeněk Moučka, Luže
84 let Jiřina Zárubová, Luže
86 let Jaroslava Holomková, Bělá
88 let Růžena Pitrová, Srbce
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví!

V UPLYNULÉM OBDOBÍ
JSME SE ROZLOUČILI S
Miroslavem Novákem, Luže – 75 let
Janem Záleským, Radim – 47 let

V KOSTELE PANNY MARIE
NA CHLUMKU UZAVŘELI
MANŽELSTVÍ
Pavel Kolář a Monika Svízelová

VZPOMÍNÁME

Dne 11.5.2019 je to už 5 let, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka a babička paní Boženka Rybišárová. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
S úctou a láskou
stále vzpomíná celá rodina.

VOLEBNÍ VÝVĚSKA
Od začátku května až do konání voleb
do evropského parlamentu (24.–25.5.
2019) bude jedna určená plakátová plocha k předvolební kampani kandidujících politických stran. Vedení města vybralo plakátovací plochu v ulici Žižkova
(na rohu, na konci průchodu z náměstí).
Na tomto místě tedy během května
můžete vidět předvolební plakáty týkající se voleb do evropského parlamentu.
Na ostatních výlepových plochách ani
na jiném městském majetku tyto plakáty být nesmí. Děkujeme za pochopení.

KVĚTEN 2019
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OZNÁMENÍ VOLIČŮM O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Volby do Evropského Parlamentu,
které se konají 24. a 25. května 2019.
V souladu s ustanovením § 32 odst. 1 a 2
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského Parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče, že volby do Evropského
Parlamentu se uskuteční:
• v pátek 24. května 2019
od 14:00 do 22:00 hod
• v sobotu 25.května 2019
od 8:00 do 14:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ VOLEB:
1. Volební okrsek č. 1 – Městský úřad
Luže, Náměstí Plk. Josefa Koukala 1.
Pro voliče bydlící na Náměstí Plk. Josefa Koukala a ulic: Dolská, Dukelská,
Havlíčkova, Husova, Hvězdecká, Jeronýmova, Jiráskova, Komenského, Nábřeží, Poděbradova, Pod Voleticemi,
Svatopluka Čecha, Zářečí, Na Výsluní
a Zdislav
2. Volební okrsek č. 2 – Základní škola
Luže – feriálky, Žižkova 253. Pro voliče bydlící v ulici Žižkova, Družstevní,
Kaštanka, Košumberk, Lipka, areál HL,
U Stadionu, Za Pilou, Hamzova
3. Volební okrsek č. 3 – Bývalá škola –
Dům pro seniory, Bělá 49. Pro voliče
bydlící v Bělé a na Dobrkově
4. Volební okrsek č. 4 – Kulturní dům
v Radimi, Radim 68. Pro voliče bydlící
v Radimi
5. Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům
v Srbcích, Srbce 18. Pro voliče bydlící
v Srbcích, Voleticích a Domanicích
6. Volební okrsek č. 6 – Kulturní dům
v Dolích, Doly 24. Pro voliče bydlící
v Dolích, Brdě a na Rabouni

HLASOVÁNÍ BUDE UMOŽNĚNO
Po prokázání jeho totožnosti a státního
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Neprokáže-li volič uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány
do domácnosti (na adresu jeho trvalého
pobytu) nejpozději do úterý 21. května
2019, v den voleb může volič tyto obdržet
i ve volební místnosti. Je-li volič z důvodu
nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může
na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř.
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
V Luži 1.5. 2019
Bc. Veronika Pešinová, MBA
starostka Města Luže

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Pokud Vám zdravotní stav neumožňuje dostavit se do volební místnosti
a chcete, aby Vám bylo umožněno volit
do přenosné volební schránky, nahlaste prosím tuto skutečnost nejpozději
do 23. května 2019 na tel. číslo
737 409 698. O vydání voličského
průkazu můžete v místě svého trvalého bydliště žádat nejpozději
22. května 2019.

INFO Z RADNICE
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VYDAŘENÁ AKCE
UKLIĎME ČESKO!
Vysbíralo se, hrubým odhadem, přes 10
tun směsného i tříděného odpadu; asi 120
pneumatik; ohromné množství skla; kusy
splachovadel, umyvadel, nábytku, sedaček,
nekonečně PET lahví, igelitek, mikrotéňáků,
talířů, hrnečků, hadrů, dek, a spousta dalších
a dalších věcí, se kterými si příroda možná
nikdy neporadí… Objevilo se několik dalších,
léta skrytých, černých skládek. Zlikvidovaly
se již „tradiční“ skládky na „Vejmole“, u letiště,
v sadě nad Radimí, ve skále za Zdislaví, pod
Voleticemi a několik dalších menších. Další
práce, a především pravidelná péče o naše
prostředí, je ale stále před námi. Sledujte své
okolí a nedovolte, aby nám zde zase vznikala
další místa, za která se můžeme pak jen stydět. Hlaste, prosím, každé nové znečištění
ihned městské policii na tel. číslo 731 557 507.
Děkujeme! Sbíráním odpadků to ale nekončí!
Je to velká výzva pro nás všechny. 60% všeho
odpadu, který vyprodukujeme je v podstatě
zbytečných. Jsme prostě jen zvyklí koupit si
rohlík a spolu s ním ihned mikrotenový sáček. A to je velký problém! Zkoušejme ubrat,
naše děti nám budou vděčné…

PODĚKOVÁNÍ

Jménem přírody a naší jediné Země,
děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili lužské dubnové akce
„Ukliďme Česko“.

UPOZORNĚNÍ
Z RADNICE
STAVEBNÍ PRÁCE
Od začátku května budou probíhat stavební
práce na sídlišti Lipka a na točně u ZŠ II. stupeň. Budou zde probíhat výkopové práce
v rámci akce „Systém odděleného sběru pro
město Luže“. Do konce července tak na těchto místech vzniknou místa pro sběr tříděného odpadu – papír, plast a sklo - ve zcela
nových kontejnerech. Na okraji sídliště Lipka
(naproti hřbitovu) to budou kontejnery podzemní, tedy nebudou vůbec narušovat pohled na hrad Košumberk a na točně u velké
školy to budou kontejnery velkoobjemové
polopodzemní. Vznikne tak více prostoru
pro tříděný odpad a snad zároveň méně nepořádku ve městě.
POZOR NA SUCHO
Upozorňujeme všechny občany na to, že se
právě nacházíme v období velkého až extrémního sucha. A to, ač nám to pocitově tak

nepřipadá. Srážky v poslední době jsou silně
podprůměrné a lze to poznat i z polí, kde
zatím nic moc neroste, protože chybí vláha.
Podzemní zásoby vody se téměř nedoplňují
a stále jen odebíráme. Nepodceňujte proto,
prosím, tuto situaci. Důrazně varujeme před
pálením bioodpadu, klestí, listí apod. V současné době je vysoké riziko požáru, právě
kvůli zhoršeným klimatickým podmínkám.
Navíc hodně fouká a oheň se tak často roznese i do dalších lokalit. Prosíme, vyhýbejte
se těmto nebezpečným činnostem a chraňte sebe i všechny kolem. Je to v našich rukou!
VODA JE DAR!
V našem domě splachujeme a zaléváme
zahradu i květiny dešťovou vodou z podzemní nádrže tzv. „dešťovkou“. Jak šetříte
pitnou vodou vy?
Voda se „nevyrábí“ v kohoutku… Je uložena hluboko v zemi a bohužel, v poslední
době se doplňuje jen minimálně, spíše vůbec (málo prší a v zimě je málo sněhu). Čerpáme velmi rychle rezervy, proto důrazně

nabádáme občany, aby pitnou vodou šetřili a neplýtvali na úkor našich dětí a budoucích generací (např. plněním bazénu
z vodovodního řadu apod.).
Děláme to pro sebe! Děkujeme!
Technické služby Hlinsko upozorňují na nový
typ levných popelnic značky GAMA, které
nelze vyvážet, protože nemají certifikaci
a při manipulaci se ihned rozbijí.

KONTAKTY MĚÚ
Mgr. Dominik Pidima
pracovník rozvoje města
730 170 790
dominik.pidima@luze.cz
Lenka Hyksová
vedoucí hospodářsko-správního odboru
730 891 759
lenka.hyksova@luze.cz
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OSADNÍ
VÝBORY

Na Zastupitelstvu města Luže
dne 20. 3. 2019 byl schválen
záměr zřídit Osadní výbory
místních částí města Luže.
Z tohoto důvodu Město Luže vyzývá občany místních částí, aby do 31.8. 2019
navrhovali své zástupce místních částí
do Osadních výborů. Nominovat lze emailem na mestskyurad@luze.cz nebo osobně u asistentky Bc. Lady Vodičkové v 1. patře
MěÚ Luže. Členové nových osadních výborů budou jmenováni na zářijovém zasedání
zastupitelstva města Luže (18.9. 2019). Informace o osadních výborech: Zákon o obcích
č. 128/2000 Sb.:
1. § 120
• V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen „osadní výbor“). Osadní
výbor má minimálně 3 členy. Počet
členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.
• Členy osadního výboru jsou občané
obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v té části obce, pro kterou je
osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
• Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
2. § 121
• Osadní výbor je oprávněn:
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě
obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

KVĚTEN 2019
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b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce
k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce,
kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu
v části obce, orgánům obce.
• Požádá-li předseda osadního výboru
na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.
• Osadní výbor zaniká, stejně jako
ostatní výbory, s koncem funkčního
období zastupitelstva, které osadní
výbor zřídilo. Působnost osadního
nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce,
nikoliv přenesené působnosti státní
správy. Nevztahuje se tedy například
k projednávání přestupků.

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Na Zastupitelstvu města
Luže dne 20. 3. 2019 byl
schválen záměr zřídit Výbor
pro životní prostředí.

OČKOVÁNÍ PSŮ
MVDr. Zdeněk Husák upozorňuje, že
v sobotu 11. 5. 2019 proběhne povinné
očkování psů.
6:45–7:30

Luže Beton

7:40–7:50

Košumberk (u hospody)

8:00–8:10

Zdislav

8:30–8:40

Radim (u KD)

8:50–9:00

Dobrkov (u čekárny)

9:20–9:35

Bělá (u čekárny)

9:50–9:55

Voletice (u váhy)

10:00–10:05

Domanice (zastávka)

12:00–12:10

Doly (u KD)

12:20–12:25

Brdo (u křížku)

18:00–18:15

Srbce

Přeočkování psů se uskuteční v sobotu
22.6. 2019 v 8:00 v Luži u Betonu. Očkování je povinné pro psy starší 6-ti měsíců. Nepředvedení psa k očkování bude
stíháno podle zákona č. 215/92 Sb., o veterinární péči.

Z tohoto důvodu Město Luže vyzývá občany, kteří jsou znalí v ochraně životního prostředí a mají nám co říci, aby se do 31. 8. 2019
přihlásili jako kandidáti do tohoto výboru
a pomáhali nám žít lépe v souladu s přírodou a jejími zákony. Přihlásit se lze emailem na mestskyurad@luze.cz nebo osobně
u asistentky Bc. Lady Vodičkové v 1. patře
MěÚ Luže. Členové Výboru pro životní prostředí budou jmenováni na zářijovém zasedání zastupitelstva města Luže (18. 9. 2019).

UDRŽUJME ČISTOTU
VE SVÉM MÍSTĚ!
Nabízíme vlastníkům pejsků, kteří chodí se svými mazlíčky na procházky, že si
mohou v Turistickém informačním centru
v Luži zakoupit zcela rozložitelné pytlíky na psí výkaly (z kukuřičného škrobu).
Pro naše občany je připravena speciální
cena: k jedné krabičce s 50 ks za 50,- Kč
dostanete další krabičku s 50 ks zdarma
(1 + 1 zdarma). Tímto Vás zároveň prosíme
o důsledné sbírání psích výkalů po Vašem
pejskovi, je to základní lidská slušnost
a všichni si tak tvoříme důstojný prostor,
ve kterém žijeme.
Děkujeme!

INFO Z RADNICE

MÁME MĚSTSKOU POLICII,
NEBOJTE SE JI ZAVOLAT!
VAROVÁNÍ
Město Luže důrazně upozorňuje všechny občany, že poslední dobou naši lokalitu často navštěvují nezvaní návštěvníci – podomní prodejci, kteří většinou
nabízejí služby v oblasti změn dodavatele energií. Tito prodejci se předem
na Městském úřadu nehlásí, protože
vědí, že vědomě porušují místní vyhlášku, která jim jejich počínání znemožňuje. Bohužel, jejich vynalézavost
je obdivuhodná, a tak i přes asistenci
městské policie často nemůže dojít
k jejich okamžitému vyhoštění z našeho města a ráznému potrestání. Tito
„prodejci“ zneužívají lidské důvěřivosti,
a tak si můžete velmi rychle a snadno

Tel.: 731 557 507

výrazně zkomplikovat svůj život. Radíme Vám, buďte obezřetní – neotvírejte
podezřelým neznámým lidem a v žádném případě je nepouštějte do bytu,
ale ani třeba za branku. Chraňte sebe
i svoji rodinu! Zavolejte městskou policii (tel: 731 557 507) nebo na městský
úřad (469 633 987, 469 633 984).
Pokud chcete změnit svého dodavatele energií, zdarma Vám nabízíme
zprostředkování těchto služeb v Turistickém informačním centru. Dostanete
se tak k pravdivým informacím, budete
mít dostatek času na promyšlení a porovnání více nabídek a hlavně Vám rádi
poradíme.

ZELENÉ OKÉNKO
V dnešní uspěchané době, kdy čas jsou
peníze, jsme si vše zautomatizovali. Špinavé prádlo hodíme do hranatého přístroje, přidáme odměrku zázračné tekutiny
a zmáčkneme čudlík. Po hodině vytahujeme vyždímané, čistoskvoucí a voňavé
prádlo. Očekáváme dokonalost. Tu, kterou
nám ukazuje spokojená rodina z reklamy
na konvenční prací prostředek. Přemýšleli
jste ale někdy nad tím, co se za zavřenými
dvířky pračky vlastně děje? Jaké chemické
koktejly vyzmizíkují skvrnu na vašem tričku? A co všechno jsme schopni obětovat,
aby naše prádlo bylo zářivě čisté?
Pojďme si v tom udělat jasno. V tomto článku mrkneme pod ruce pradlenkám dávných dob, posvítíme si na prací
lektvary, které do bubnů praček lijeme
dnes, a do sucha vyždímáme téma ekologického praní. Jdeme na to?
RUKÁVY VYROLOVAT. VALCHY
KE STARTU PŘIPRAVIT. POZOR! PER!
Sloveso práti znamená také bíti, tlouci.
Po celá staletí velmi výstižně pojmenovávalo proces praní.
Pryč jsou doby, kdy praní obnášelo pot
a zapojení svalů. Své špinavé oblečení už
netlučeme holemi a plácačkami, máchání prádla v potoce známe jen z pohádek
a valchu jsme zahlédli leda v muzeu. U nás
ji hospodyňky začaly odhazovat v polovině 20. století, na trh totiž přišly pračky. Teprve ta automatická, která spojila všechny
úkony při praní do jednoho bubnu, od-

stranila jak dřinu, tak přítomnost člověka.
A s jakými prostředky se pralo?
PO STOPÁCH MODERNÍCH
PRACÍCH KOKTEJLŮ
Před časy dávnými prali lidé jen ve vodě.
K odstranění bláta a prachu jim často sloužily různé druhy hlíny. A až do vynálezu
pracího mýdla se u nás dlouhou dobu používala rostlina Mydlice lékařská obsahující šťávu, která ve vodě pění. Celá staletí při
praní pomáhala také soda a popel.
Mýdlo sice znali již starověcí Sumerové a nejstarší zmínky se o něm dochovaly
z 2800 let př.n.l., ale používalo se především
v lékařství k hojení ran. Na praní ho hospodyňky v Evropě začaly užívat až v 19. století.
Mýdlařské řemeslo ale nebylo tak voňavé, jak by se mohlo zdát. K výrobě se používal zvířecí tuk, soda, popel a moč a až
do 1. světové války si ho mnoho žen vařilo samo. S válkou přišel zlom. Nedostatek
tuků na výrobu mýdla popohnal snahy vyrobit syntetický prací prášek. V 50. letech
pak přišel na trh prací prostředek v tekuté
formě a v 60. letech odstraňovač skvrn
a enzymatické prací prášky.
Tak. Takto jsme tedy vyměnili poctivou práci svalů za bubny automatických
praček a chemické lektvary z pracích prostředků. V kondici nás už neudržuje valcha, ale rotoped ve fitku.
A ano, prádlo se zdá čistoskvoucí a voňavé, jenže… Běžné prací prostředky vám sice
vyčistí skvrnu na kalhotech, zašpiní ale něco
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PODĚKOVÁNÍ

Jménem vedení města Luže a všech
občanů Luže a okolí srdečně děkuji hasičské výjezdové jednotce města Luže
za rychlou a precizní práci při požáru
v Husově ulici. Díky nim se požár nerozšířil do obytné části domu, ani do dalších domů. Když hoří, je lepší hasičů více
než méně.
Děkujeme!
Město Luže upřímně děkuje panu Františku Faltovi z Dolů, že po dlouhá léta
uchoval zajímavou knihu o našem regionu, ještě ze staré brdské školy.
Velice děkujeme!

NABÍDKA

Firma Lesy Luže, s.r.o. nabízí k prodeji
palivové dříví za zvýhodněnou cenu.
Bližší informace na tel .724 141 331.
Dne 26.5. 2019 bychom rádi vyrazili
do Prahy na muzikál Fantom opery
do divadla GOJA Music Hall. Kdo
máte zájem přihlaste se na Informačním centru v Luži nebo pište na mail
tic@luze.cz. Lístek stojí 700 Kč. Autobus je zdarma, zajistí město Luže.
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INFO Z RADNICE

mnohem důležitějšího – domov nás všech:
planetu. Některé běžné ingredience totiž
nejsou rozložitelné v přírodě a jsou toxické
pro životní prostředí, tedy i pro člověka.

2.

ČISTOSKVOUCÍ KOŠILE. ZNAK
SPOŘÁDANÉ DOMÁCNOSTI
NEBO HAZARD PRO ZDRAVÍ
I PLANETU?
V běžných pracích prostředcích se mohou
vyskytovat chemické látky, které se v přírodě většinou nerozloží. Podobně těžko
odbouratelné a toxické jsou i avivážní
prostředky. Do bubnů praček házíme syntetické deriváty ropných látek, změkčovače, optické zjasňovače a umělé parfémy.
Pro čistou košili nemusíme téměř hnout
prstem. Zbytky těchto chemikálií se ale
mohou kumulovat ve vodních organismech a mohou negativně ovlivňovat celý
vodní ekosystém. Kromě toho zbytky pracích prostředků mohou zůstat v oblečení
a dotýkat se nás 24 hodin denně. Kůže je
přitom největší lidský orgán a vstřebává ze svého okolí 60 – 100 % látek. Záleží
na typu látky, oblasti a stavu kůže. Pokud
tedy naší pokožkou prosáknou i škodlivé
chemikálie obsažené v pracích prostředcích, mohou se v našich tělech dlouhá léta
hromadit. Co taková zatěžkávací zkouška
s naším organismem udělá, přitom zatím
žádné studie řádně neprozkoumaly.
POJĎME SE NA NĚKOLIK
ZMÍNĚNÝCH ZLOŘÁDŮ
MRKNOUT ZBLÍZKA:
1. Tenzidy: To jsou povrchově aktivní
látky, které z vašeho svetru odstraní
nečistoty a zabrání jejich opětovnému usazení. Jenže… Konvenční prostředky používají obvykle tenzidy vyrobené z ropy. Nejčastěji používaným
tenzidem v pracích prostředcích je
syntetický LAS (lineární alkylbenzensulfonát), který je bez přítomnosti
kyslíku nerozložitelný. 8 Navíc i někte-

3.

4.

5.

ré přírodní tenzidy (typicky z kokosového či palmového oleje) mohou projít
chemickým zpracováním. To je může
kontaminovat 1,4-dioxanem nebo nitrosaminy, podezřelými karcinogeny. Klíčem při pátrání po prostředcích
s šetrnými tenzidy je tedy především
důvěryhodnost značky výrobku, případně prodejce, který skutečně dbá
na výběr produktů.
Fosfáty: K odstranění tvrdosti vody se
donedávna ve velkém používaly fosfáty – anorganické sloučeniny fosforu,
které se dostávají do řek, nádrží a rybníků, způsobují přemnožení sinic
a otravu ryb a jiných vodních organismů. Používání fosfátů v pracích prostředcích bylo zakázáno Nařízením Evropského parlamentu. Fosfor bohužel
v přírodě zůstává dlouhodobě. Prací
prostředky navíc nebyly jeho jediným
zdrojem, nadále se u nás používá v zemědělství. Ustupující fosfáty postupně
nahrazují zeolity. Ty jsou podle dostupných studií neškodné v přírodě i pro
člověka. V negativním smyslu se často
hovoří o dalších náhradnících fosfátů –
fosfonátech, esterech kyseliny fosfonové. Množství fosfonátů v pracích
prostředcích je u nás regulované a nesmí přesáhout 0,5 % hmotnosti. Jejich
vliv na člověka a životní prostředí je
nutné dál zkoumat. Podle dostupných
studií ale nepředstavují riziko.
Opticky zjasňující prostředky: Umí

přetvářet UV záření na viditelné světlo,
a vyvolávají tak dojem čistšího prádla.
Existuje jich kolem 400 druhů, mohou
být pro člověka toxické, dráždit kůži
a způsobovat vývojové a reprodukční
vady. V přírodě jsou špatně rozložitelné, mohou se hromadit a představovat
pak ohrožení vodních organismů.
Bělidla na bázi chlóru: Mohou být obtížně biologicky odbouratelná a produkovat dráždivé plyny. Potenciálně mohou
do vzduchu uvolňovat toxické chloraminové látky. Chlór také zamořuje vodu
a může ohrožovat vodní organismy.
Syntetické konzervanty: I na ně si
dejte pozor. Umí zabránit růstu bakterií, a proto je najdete ve většině domácích prostředcích i v běžné kosmetice.
Ne všechny jsou ale zcela bezpečné.
Mezi nejproblematičtější konzervanty
patří Methylisothiazolinone (MI) a Benzisothiazolinone (BI). Jsou to silné kontaktní alergeny. Navíc jsou považovány
za cytotoxické (toxické přímo vůči
buňkám) a laboratorní in vitro testy
na buňkách savců naznačily jejich neu-
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rotoxicitu. Mezi další konzervanty s otazníkem patří phenoxyethanol. Podezřelý
je z toxicity vůči imunitnímu systému
a kožní dráždivosti. Konzervantů je celá
řada a jsou v EU a dalších zemích silně
regulované. Především v bezoplachových kosmetických produktech je povoleno jen minimální množství. Přesto si
na ně dejte pozor a vybírejte produkty
od ověřených značek nebo spolehlivých
prodejců.Věděli jste? Vůně, které splňují
standardy přísné certifikace EcoCert, lze
tvořit ze 150 ingrediencí. Vůně bez certifikace lze vytvářet z více než 3200 ingrediencí. Výrobci šetrných produktů mají
tedy poněkud svázané ruce.
6. Parfémy: Vonné přísady jsou velkým
otazníkem. Schované jsou na etiketě
zpravidla pod nic neříkajícím názvem
Parfémy (parfume či fragrance). Laik tak
jen těžko pozná, zda je vůně přírodní
nebo syntetická. A pokud je syntetická,
tak zda je nekvalitní a potenciálně škodlivá nebo zda je kvalitní a riziko představovat nemusí. Také u vonných ingrediencí proto věřte raději pouze produktům
ze spolehlivých zdrojů. Ty nejkvalitnější
značky používají k ovonění éterické oleje (někdy i v BIO kvalitě), které pak konkrétně jmenují ve složení.
Do bubnů praček týden co týden lijeme bandu chemických neřádů. A děláme
to automaticky. Aniž bychom se zamysleli
nad tím, jaký dopad mohou mít na naše
zdraví a čistotu přírody. Prát se ale dá i bez
pochybných lektvarů. Šetrně. A jak na to?
ČISTÁ KOŠILE S ČISTÝM
SVĚDOMÍM. JDE TO?
Je třeba si uvědomit, že šetrné praní často
není jen o tom, že klasický prací prášek z reklamy vyměníme za eko prací prostředek.
Ekologické praní nezasahuje jen naše špinavé svršky, jde mnohem hlouběji. Dotýká se
změny myšlení. Pokud se tedy chcete do takové změny vrhnout, přijměte fakt, že nejspíš
budete při praní vykonávat několik kroků
navíc. Není to ale žádná věda, nebojte.Pojďte
se nyní mrknout na ty nejběžnější možnosti
a zákonitosti ekologického praní. A začněme
od těch nejekonomičtějších, co říkáte?
JAK PRÁT EKOLOGICKY
EKONOMICKY?
MÝDLOVÉ OŘECHY: Slupky plodů listnatého stromu Sapindus Mukorossi obsahují vysokou koncentraci saponinů. A protože saponiny umí se špínou na oblečení
nekompromisně zatočit, slupky mýdlových ořechů se suší a prodávají jako prací
prostředek.

INFO Z RADNICE
5 až 6 ořechů (podle tvrdosti vody) vložte do látkového sáčku, zavažte a vhoďte
do bubnu pračky. Jedny ořechy můžete
použít až třikrát. Bezpečně vyperou i nejjemnější materiály jako je vlna nebo hedvábí, vhodné jsou i na funkční sportovní
textil. Nepotřebujete aviváž, prádlo totiž
změkčují přírodním způsobem.
Při nákupu kilového balení vás vyjde cena
jednoho vyprání na něco málo přes korunu!
MÝDLOVÝ SLIZ: Další ekologickou, a závratně ekonomickou, možností je prací sliz. Neobsahuje žádné syntetické látky, vhodný je
i pro alergiky a příroda si s ním poradí raz dva.
A vyrobíte ho super jednoduše, koukejte:

RECEPT
NA MÝDLOVÝ SLIZ

Potřebujete: mýdlo, sodu na praní
a vodu
1. Nastrouhejte 175 g mýdla na praní
nebo použijte mleté mýdlo.
2. Mýdlové hoblinky rozpusťte v 1 litru
vroucí vody. Promíchejte vařečkou.
3. Přidejte 150 g sody na praní a směs
doplňte horkou vodou do objemu
10 litrů. Množství sody upravte
podle tvrdosti vody (tu můžete
změřit testovacím páskem). Tvrdá
voda jí potřebuje více.
4. Nechte vychladnout. Mýdlový sliz
zhoustne do gelové až pudinkové
konzistence. Pokud sliz zůstane příliš řídký, dávkujte při praní ve větším
množství a příště sliz připravte
s menším objemem vody a naopak.

MÝDLOVÝ SLIZ
NA SUCHO:

Nastrouhané mýdlo smíchejte se
stejným množstvím sody na praní
a promíchejte. Na jedno praní stačí
2 polévkové lžíce směsi.

• Vyprat v něm můžete prádlo bílé, barevné i jemné. Z přírodních materiálů
a při jakékoliv teplotě.
• Na jednu dávku prádla v pračce použijte přibližně 200 až 300 ml slizu.
Záleží, jak moc je prádlo zaneřáděné.
Dávkujte přímo do bubnu pračky.
• Sliz nepoužívejte na funkční prádlo a polyesterový flís.
Za jedno praní utratíte v průměru 3 Kč.
PÁR KRŮČKŮ NAVÍC
Mýdlové ořechy i sliz jsou skutečně šetrné prací prostředky. Na rozdíl od většiny

konvenčních produktů neobsahují pochybné chemické koktejly. Proto je k čisto
čisté košili někdy potřeba udělat pár krůčků navíc. Jsou ale bezbolestné, dívejte:
TVRDOHLAVÉ SKVRNY: Skvrny na oblečení ještě před praním ošetřete přírodním mýdlem s trochou vody. Skvěle funguje i sprej na skvrny od Sonettu. Na bílé
a světlé prádlo použijte perkarbonát sodný. Stačí do praní přihodit 1-2 lžíce prášku. Pokud je skvrna bílkovinného původu
(krev, mléko), namočte ji před praním
do studené vody – bílkoviny se v teplé
vodě sráží.
Silně znečištěné bílé nebo stálobarevné svršky ponořte do horké vody (minimálně 60 °C) s 1-2 lžícemi prášku na skvrny. Nechte působit přes noc a druhý den
vyperte.
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BÍLÉ PRÁDLO: Ořechy ani sliz neobsahují
optické zjasňovače ani chemické chlorové
otravy. Pokud toužíte po bělostně bílé, doporučujeme při praní přidat bělicí prášek
Puer. Nejpřírodnější bělicí prostředek ze
všech je pak slunce. Pokud tedy můžete,
bílé prádlo sušte na sluníčku. Perkarbonát
sodný je sice látka chemická, ale ekologická. Dá se biologicky odbourat a vhodná
je i pro alergiky. Během praní se rozkládá
na sodu a peroxid, který způsobuje bělení. Aktivuje se až při teplotě nad 60 °C. Pro
prádlo, které nesnese vyšší teploty, můžete
k aktivaci perkarbonátu přidat TAED. Přidává se ho 5 %. Kombinací perkarbonátu a TAEDu získáte prací prostředek na bílé prádlo.
Ale pozor, dá se použít jen na bílé oblečení.
Zdroj: https://www.econea.cz/blog/
neperte-se-s-eko-pranim-jak-nad-nim-vyzrat-jednou-provzdy/
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VÝPISY
USNESENÍ

Výpis usnesení z 10.
zasedání Rady města Luže
konané dne 25. března 2019
v 15:30 hodin v zasedací
místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/10: Finanční dar pro Domov u fontány
za účelem poskytování sociálních služeb
ve výši 3. 000,- Kč, dle přílohy.
02/10: Smlouvu č. OSV/19/20558 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení
na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle př.
03/10: Prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 2 v bytovém domě v Luži, Na Výsluní č.
p. 9 panu Milanu Baldrychovi, na dobu
určitou do 31. 3. 2020, dle přílohy.
04/10: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 10 v bytovém domě v Luži
č. p. 259, U Stadionu, paní Miloslavě Duždové, na dobu určitou do 30. 6. 2019, dle př.
05/10: Prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 8 v bytovém domě v Luži
č. p. 259, U Stadionu, paní Miloslavě Modráčkové, na dobu určitou do 30. 6. 2019, dle př.
06/10: Dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu
pozemku mezi Městem Luže a paní
Ing. Janou Svobodovou, dle přílohy.
07/10: Nový ceník vstupného na hrad Košumberk pro rok 2019, dle přílohy.
08/10: Cenovou nabídku na projektové
práce a inženýrskou činnost a související výkony s firmou KOMPLEX-CR
s.r.o. na stavbu „Oprava návesní nádrže
na Dobrkově“, dle přílohy.
09/10: Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
uzavřené dne 3. 1. 2019 mezi Městem
Luže a firmou MEVA-CB s. r. o., dle přílohy.
10/10: Uzavření Příkazní smlouvy na realizaci projektu ,,Systém odděleného
sběru pro město Luže“. s firmou ODPADY-JIH s.r.o., dle př.
11/10: Uzavření Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem s firmou ODPADY-JIH s.r.o., na realizaci projektu ,,Systém
odděleného sběru pro město Luže-stavební část“, dle přílohy.
12/10: Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě (žadatelé manželé František a Soňa
Vyčítalovi).
13/10: Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě (žadatel Ondřej Hlaváček).

INFO Z RADNICE
Rada města pověřuje:
14/10: Člena zastupitelstva Ing. arch.
Tomáše Soukupa k oddávání a uzavírání
manželství.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Luže schválit:
15/10: Prodej pozemkové parcely č.
409/9 v k.ú. Luže o výměře cca 224 m2
(žadatel firma VIOLKA Luže s.r.o.).
16/10: Prodej zaplocené části p. p. č.
648/7 o výměře cca 33 m2 v k. ú. Bělá, dle
přílohy (žadatelka Jana Jasanská).

Výpis usnesení z 2. zasedání
Zastupitelstva města Luže
konaného dne 20. března
2019 v zasedací místnosti
MěÚ Luže od 18:00 hod.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/02: Program 2. zasedání Zastupitelstva města Luže.
02/02: Ověřovatelé: MUDr. Petr Nosek,
Michal Zlesák
03/02: Návrhovou komisi: BcA. Aleš Košvanec, MUDr. Václav Volejník, CSc.
04/02: Záměr zřízení Osadních výborů
pro místní části města Luže.
05/02: Záměr zřídit „Výbor na ochranu
životního prostředí“.
06/02: Čerpání rozpočtu města za období I. – XII./2018, dle přílohy.
07/02: Rozpočtové opatření č. 2/2019, dle př.
08/02: Žádost na Pardubický kraj ve věci
přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku za rok 2019.
09/02: Podání žádosti o dotaci na projekt
pro Základní školu Luže, okres Chrudim
z výzvy „Infrastruktura pro vzdělávání“
vyhlašované Místní akční skupinou Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
10/02: Podání žádosti o dotaci na projekt
zaměstnanosti v regionu z výzvy „Spolupráce v území – faktor růstu zaměstnanosti“ vyhlašované Místní akční skupinou
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.
11/02:
1. Rozdělení poskytnutého finančního
příspěvku Ministerstva kultury ČR
z Programu regenerace památkových zón na rok 2019 v celkové částce
535 000,- Kč takto:
• Oprava vnitřních omítek v místnostech v I. NP, repase a oprava dřevěných vrat průjezdu do dvora, oprava
a repase obložkových vnitřních dveří,
oprava a repase vnitřních oken a dalších truhlářských výrobků domu č.p.
35 Luže (Jana Hrubá) 535 000,- Kč.
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2. Poskytnutí finančního příspěvku jako
podíl města Luže ve výši 112 000,- Kč.
12/02: Neinvestiční dotaci spolkům pro
rok 2019, dle přílohy.
13/02: Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace mezi městem Luže a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Luže, dle přílohy.
14/02: Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Luže
a Tělovýchovnou jednotou Luže, z. s.,
dle přílohy.
15/02: Záměr prodeje části přeplocené
pozemkové parcely č. 1120/8 o výměře
cca 150 m2, zahrada v k.ú. Luže k č.p. 115
Košumberk. (žadatelé manželé Viktor
a Hana Shejbalovi).
16/02: Záměr prodeje části přeplocené
pozemkové parcely č. 1120/8 o výměře
cca 150 m2, zahrada v k.ú. Luže k č.p. 117
Košumberk. (žadatelé manželé Josef
a Miluše Křepelkovi).
17/02: Smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě realizované stavby č.
IV-12-2016691/ VB/4 Luže, 1149/2, Andrea
Šulcová-KNN.
18/02: Ukončení provozu rádia Luže.
19/02: Ukončení realizace akce „Luže –
Doly, zajištění zdroje pitné vody.“
Rada města doporučuje Zastupitelstvu
města Luže vzít na vědomí:
20/02: Zastupitelstvo města bere na vědomí inventarizační zprávu města Luže
za rok 2018.
Rada města doporučuje ZM schválit/
neschválit:
21/02: Zastupitelstvo města neschvaluje
záměr zakoupení pozemku p.p.č.1149/5
v k.ú. Luž o výměře cca 575 m2 v k.ú. Luže.
22/02: Zastupitelstvo města schvaluje
přijetí dotace ve výši 2. 500 000,- mil. Kč
na pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky z dotace Ministerstva vnitra ČR.
Rada města doporučuje ZM delegovat:
23/02: Zastupitelstvo města deleguje
jako zástupce města Luže na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., IČ: 48171590, se sídlem
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž
je město akcionářem, paní starostku
Bc. Veroniku Pešinovou, MBA, nar.: 08.
08. 1984, bytem Košumberk č. p. 27,
538 z Luže.
Zastupitelstvo města Luže pověřuje:
24/02: Zastupitelstvo města Luže pověřuje paní starostku a Radu města Luže
konáním ve věci zajištění zdroje pitné
vody pro Doly a Brdo.

POZVÁNKA
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NOC KOSTELŮ 2019
Noc kostelů se letos bude konat
v pátek 24. 5. 2019 a tentokrát
skoro ve všech sakrálních
stavbách v Luži a okolí.

Udělejte si příjemné májové odpoledne
a večer a vyrazte na výlet po kapličkách
a kostelích, v některých na Vás čeká krásný kulturní program:
Od 16:00 do 18:00:
Kaple Sv. Rodiny na Dobrkově, Kaplička se
zvonem v Brdě, Kaple Panny Marie Lurdské
v Hlubočicích, Židovská synagoga Luže,
Kostel Sv. Jiří ve Voleticích
Od 17:00 do 21:00:
Kaple Panny Marie Růžencové v Srbcích
Od 17:00 do 21:00 + program
Luže – Paletínská kaple – čtrnácti svatých
pomocníků + Májový koncert pro radost
(Zuzana Slavíčková – housle a zpěv, Jiří Slavíček – kytara), „Mini“ historie kaple, Kdo
patří mezi čtrnáct svatých pomocníků?
Od 17:00 do 21:00 + program
Luže – kostel sv. Bartoloměje + Možnost
prohlídky kostela s průvodcem, výklad
historie kostela a blízkého okolí, Výstava papírových modelů sakrálních staveb
nejen z okolí Luže (oproti minulé výstavě
přibylo několik dalších modelů z Čech,
Rakouska a Velké Británie), Povídání o varhanách + možnost zahrát si na varhany,
Program pro děti (17:00 – 19:00) Poznáváme kostel s Divišem Lacembokem Slavatou a jeho družinou, Detektiv v kostele,
NEJ… kostela sv. Bartoloměje

Od 18:00 do 24:00 + program:
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách + Brněnská formace Joyful Noise –
gospel (duchovní hudba USA černochů)
Od 17:30 do 24:00 + mše sv. a program:
Luže – kostel Panny Marie Pomocné
na Chlumku
• 17:30–17:35 zvony oznámí začátek akce
• 18:00–18:40 mše sv.
• 19:00–19:30 Trubači z kůru: Žesťový komorní soubor při ZUŠ Skuteč (Žesťový
kvartet ze ZUŠ Skuteč přednese pod vedením Václava Divoše skladby různých
žánrů a autorů.)
• 20:00–23:00 Možnost prohlídky kostela
s průvodcem + Samostatná prohlídka

chrámu, prohlídka s výkladem a poutavým vyprávěním o historii kostela,
audiovizuální videa v 8 jazycích. Vyzkoušejte si zpovědnice, hru na varhany, zvonění na zvonky, ministrantské
oblečení a vše, co vás zajímá.
• 23:00–24:00 Ztišení při svíčkách + Meditace, zpěvy z Taizé, možnost rozhovoru
s Bohem.
Celovečerní program:
Možnost zakoupení poutnických oplatek,
pohledů a upomínkových předmětů. Vyhlášené poutnické oplatky z Luže v mnoha
příchutích a drobné upomínkové předměty a pohledy.

„TANČÍM,
PROTOŽE
CHCI“

Kroužek ve škole,
na který se všichni těší!
Rozdávat radost a udávat kladný směr
do života dětí, to umí Kroužky a tanec obzvlášť. Už druhým rokem v místní základní
škole kroužkujeme&tančíme.
Lektorka Veronika Trávníčková dětem
naslouchá a vede je nejen při nácviku
na nejdůležitější vrchol plesový sezóny, jakou je Školní ples, ale také připravuje na již
tradiční Kroužkovanou taneční soutěž.
Na soutěži našich Kroužků je vítěz každý,
protože každoročně s noblesou a úsměvem rozdáme miliony kladných endorfinů,
který nám tanec do života přináší.

10 |
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ZPRÁVY Z BĚLÉ
V měsíci březnu uspořádali bělští hasiči
pro své členky ve sboru posezení k MDŽ
s malým občerstvením. Na tomto setkání
předali všem členkám sboru květinu.
Po šesti letech žádostí a urgencí, došlo
k vyčištění zaneseného koryta Anenského potoka. Koryto bylo vyčištěno od nánosů bahna a na březích podél potoka
byly vyřezány náletové dřeviny.
V sobotu 16. března se v hostinci „U Jonáše“ konal již 3. ročník karetního turnaje
ve hře PRŠÍ. Turnaje se zúčastnilo 32 hráčů z 13 měst a obcí, kteří bojovali ve čtyřkolovém klání o každou nahranou korunu
na své konto. V turnaji zvítězil o jednu korunu nejmladší účastník turnaje Ondřej
Sychra z Pardubic.
1. Ondřej Sychra (Pardubice)
2. Rostislav Čáp (Pardubice),
3. Milan Pešek (Skuteč)
Vítězové si odnesli krásné poháry, šampaňské, upomínkové tričko a věcnou cenu.
Všichni hráči byli odměněni cenou podle
svého umístění a prožili krásné odpoledne.
V sobotu 13. dubna se místní hasiči zapojili do akce „Ukliďme Česko“ - ukliďme Bělou. O této akci Vás budeme informovat
v příštím zpravodaji.
JSy

POZVÁNKA
SDH Bělá srdečně zve všechny občany na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, který se
bude konat v úterý 7. 5. 2019. Sraz účastníků je v 19:00 před místním hostincem
„U Jonáše“, odkud průvodem dojdeme
na místní hřbitov v Bělé. Zde pak uctíme
památku padlých partyzánů.
Za SDH Bělá p. Bulva

PODĚKOVÁNÍ

Sbor dobrovolných hasičů Bělá děkuje
vedení města Luže za rychlé vyřízení
žádosti o vyčištění koryta Svatoanenského potoka a Povodí Labe - závod
Pardubice za kladný přístup, rychlé zrealizování a dobře odvedenou práci.
Za SDH Bělá Stoklasa Jan
Chtěl bych touto cestou nyní poděkovat všem lidem, kteří mají nejen smysl
k dodržování krásných tradic a obyčejů, ale kteří je i v této době skutečně
dodržují a vykonávají. Díky moc!
František Ulrich

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

KVĚTEN 2019

Srdečně Vás zveme na námi připravované akce:
30. dubna
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
VE SPORTOVNÍM AREÁLU

1. června od 9:00 hod.
OKRSKOVÉ KOLO SOUTĚŽE
V POŽÁRNÍM SPORTU.

7. května od 19:00 hod.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
na místní hřbitov s položením
kytice na hrob partyzánů.
Sraz v 18:45 hod. u hostince.

15. června od 8:00 hod.
19. ROČNÍK TENISOVÉHO
TURNAJE JEDNOTLIVCŮ
přihlášky p. Sychra

11. května od 8:00 hod.
8. ROČNÍK GENERAČNÍHO
TENISOVÉHO TURNAJE OTEC - SYN
(DCERA), přihlášky p. Sychra.

22. června od 8:00 hod.
17. ROČNÍK MEMORIÁLU VLADIMÍRA
JARKOVSKÉHO V TENISOVÉ ČTYŘHŘE
(KLUBOVÝ TURNAJ)
přihlášky p. Sychra, tel. 724 289 722

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …

Když jsme nevlezli za kamna
v březnu, neschovávali jsme se
za nimi ani v dubnu. Naopak
jsme vyrazili do probouzející
se přírody a vedle mnoha
zajímavých školních aktivit
jsme navštívili i zajímavá místa
v bližším či vzdálenějším okolí.
Na prvním stupni proběhl koncem března Týden s knihou, který jsme Vám stručně představili již v minulém čísle Zpravodaje. Aktivitami pestrý týden vyvrcholil
školním kolem recitační soutěže. Výkony
všech žáků byly velice vyrovnané a zasloužily si obdiv celé poroty. Jsme rádi, že
se žáci zodpovědně a s nadšením připravovali. Soutěž proběhla ve třech kategoriích a vítězi byli: Matyáš Soukup (za 1. třídy), Karolína Sádecká (2. - 3. třídy) a Linda
Schlosserová (4. – 5. třídy). Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony
a výhercům moc gratulujeme. Všechna
jejich jména a fotografie naleznete na našich webových stránkách. Ti nejlepší
z nejlepších nás pak budou v květnu naši

školu reprezentovat na Chrasteckém básňování, kde jim budeme držet palce.
Veronika Kapitolová také dokázala zvítězit ve výtvarné soutěži na téma „Moje oblíbená rostlina,“ která se uskutečnila v Hlinsku. Moc jí gratulujeme a přejeme úspěch
v dalším kole, do kterého postoupila.
A protože se s teplými dny stále více
žáků vydává na kolo, naplánovali jsme pro
žáky 4. a 5. ročníku intenzivní dvoudenní
výuku dopravní výchovy. První den proběhl ve škole a pan instruktor Vokál žáky
seznámil se základními znalostmi chodce a cyklisty. Druhá část se konala přímo
na Dětském dopravním hřišti ve Vysokém
Mýtě, kde si své teoretické znalosti prakticky vyzkoušeli jízdou na kole. Tato praktická
část byla ukončena závěrečnou zkouškou
a úspěšní absolventi obdrželi Průkaz cyklisty. Doufáme, že se jim získané znalosti vryly
do paměti a přejeme nejen všem proškoleným cyklistům jen kilometry bez nehod.

Soutěží ve vybíjené se na začátku dubna
zúčastnili žáci 3. - 5. tříd, přičemž jak chlapci ve Skutči, tak dívky v Chrudimi obsadili
shodně 2. místo. Všem gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Velkým dnem byl pro všechny předškoláky zajisté zápis do prvních tříd.
Na jedno odpoledne jsme se proměnili
v námořní školu a budoucí prvňáci nám
ukázali, co znají a umí na mnoha námořnických úkolech. Velký dík za organizaci
zápisu patří všem učitelům prvního stupně a zejména paní učitelce Ivě Kovačkové
a Monice Doskočilové, které se v září mohou těšit na 38 prvňáčků.
Školní družina se v tomto školním roce
zaměřila na knihy vydané nakladatelstvím
Albatros. Toto nakladatelství oslavilo totiž
tento rok své 70. narozeniny. Nejprve jsme
navštívili městskou knihovnu, kde nám
paní knihovnice podala základní informace o knihovně a o nakladatelství Albatros.
Každý si tu potom vyhledal knížku od tohoto nakladatelství a knihy jsme si odnesli
do naší družiny. Využili jsme je k četbě, děti
se naučily obalit knihy a každý namaloval
obal své knihy. A opravdu se jim to povedlo!
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se děti ze školní družiny vydaly na cestu k řece s Moranou. Naším cílem byl splav pod mostem, kde jsme
chtěli Moranu pustit po vodě a rozloučit
se tak se zimou. Cestou jsme se obávali,
že nám letos odnese Moranu spíše vítr
než voda, tento den totiž velmi foukalo.
Moranu se nám podařilo donést až k našemu cíli, u splavu jsme společně přednesli
básničku vztahující se k tomuto tématu
a šup s Moranou do vody. Ona nám však
ne a ne odplavat. Dalo nám to dost práce,
ale nakonec se podařilo a Morana odplula
po proudu řeky. Vítáme tu jaro!
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Událo se ale mnoho dalšího (divadelní
vystoupení „Komáři se ženili“, matematická soutěž Matematický klokan, Den
Země, sportovní aktivity – vybíjená, fotbal, vzdělávací program „Mám chytré
tělo“, divadelní vystoupení v anglickém
jazyce, ...). Je toho opravdu hodně, co
jsme tento měsíc zažili, více naleznete
na webových stránkách školy.
A CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI KVĚTNU?
Na školním hřišti za I. stupněm se intenzivně buduje a vyrůstá zde domeček,
který bude sloužit potřebám školní družiny. Až budeme mít hotovo, pozveme Vás
na malou zahradní slavnost, kde tento
domeček uvedeme do provozu.
Začátkem května nás svým vystoupením v sokolovně potěší Cimbálová muzika
Réva. Osmáci a deváťáci se vydají na zahraniční jednodenní exkurzi do německých
Drážďan, přezdívaných „Florencie na Labi“
a zámku Moritzburg, kde byla natáčena
pohádka Tři oříšky pro popelku. Žáci 1. –
3. tříd se půjdou podívat na Pirátskou pohádku, proběhne fotografování tříd a pomalu se začnou uskutečňovat třídní výlety.
O tom všem Vás budeme informovat zase
v příštím čísle Lužského zpravodaje.
Závěrem bych ještě chtěl velmi poděkovat
všem rodičům i dětem, kteří přišli pomoci
na jarní brigádu na školní zahradu u budovy
II. stupně. Nejen, že se udělalo velké množství práce, ale po celé sobotní dopoledne
vládla milá pohodová neformální atmosféra.
Zahrada tak už na této první společné akci
začala sloužit přesně tomu účelu, který chceme, aby měla. Takže díky Vám všem!
Vedení ZŠ Luže se nyní zapojuje do projektu https://www.reditelnazivo.cz/
Mgr. Vít Hospodka, Mgr. Lenka Psotová a kolektiv učitelů a vychovatelek ze
Základní školy Luže

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

• BÁSNIČKY •

K Týdnu s knihou se váží
i vlastní básně našich páťáků,
které určitě stojí za přečtení:
Týden s knihou
(Johana Rychtaříková)
Březen měsíc knihy je,
každý čtenář ožije.
Každý den se line školním rozhlasem
krátká báseň s pěkným přednesem.
Každý den se s novým autorem seznámíme,
každé ráno se jeho dílem potěšíme.
Knihovnu jsme také navštívili
a malý kvíz jsme tam vyluštili.
Březen měsíc knihy je,
každý čtenář ožije.
Divy přírody
(Veronika Frenclová
a Veronika Kapitolová)
Byla jedna kočka,
byl jeden pes,
za oknem padala vločka
a peřinou pokrytý les.
Venku si hrály myšky
s velkým provazem,
když v tom je snědly lišky
i s dlouhým ocasem.
Mlsná liška neměla dost,
myšky byly samá kost.
Vydala se za kočkou
a dala si ji s marmoškou.
Kočka byla samej chlup,
dala se na další lup.
Vydala se ke psovi,
ale četla noviny
o psech, že se špatně tráví.
Tak se radši najedla trávy.

KVĚTEN 2019

Auto
(Filip Černý
a Jaroslav Pejcha)
Jelo auto po kruháku,
prudce sjelo doleva,
tam to vzalo na dálnici.
Pozor! Tam je nehoda!
Objeli jsme nehodu,
auta troubí, všechno cvaká,
zatočíme doprava,
vidím město Ostrava.
Jaro
(Adam Krejčí)
Na jaře jsem si vzal knížku,
sedl si s ní do trávy,
pozoroval pampelišku,
jak s včelkou si vypráví.
Foukl vítr, spadly kapky,
včelka strachy uhání.
Kam se schová? Sama neví,
asi někde pod strání.
Kolo
(Anna Nováková
a Aneta Karalová)
Kolo, to je dobrá věc,
vyjedeš s ním na kopec.
Můžeš s ním i závodit
a soupeře porazit.
Můžeš s ním i do města,
do lesa i na hory,
kolo, to tě nezklame,
nohy tě z něj nebolí.
Když si lehneš do postele,
budeš krásně spát.
Kolo, to je dobrá věc,
bude to tvůj kamarád.

SDH LUŽE
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VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA MĚSTA
LUŽE INFORMUJE
Dne 26.3. byla naše výjezdová jednotka
vyslána k požáru RD ul. Husova (Alfa 3).
Mnozí z Vás se ptali, proč po vyhlášení
tohoto poplachu se na místo sjelo 6 jednotek. Velmi záleží na oznamovateli, jak
situaci popíše, jakou udá polohu nebo
adresu. Po tomto kroku je na operačním
důstojníkovi vyhodnotit, jak velké je riziko a podle toho vysílá počet jednotek.
K dalšímu vyhodnocení dojde při příjezdu první jednotky na místo události, kde
velitel zásahu zhodnotí a informace předá
operačnímu důstojníkovi.
V tomto jednom případě operační
důstojník vyhodnotil situaci jako velké
nebezpečí, a proto vyslal na místo tolik
jednotek. Nyní si Vám dovolíme vysvětlit
stupně nebezpečí:
PODROBNOSTI O STUPNÍCH
POPLACHŮ
1. Stupeň poplachu předurčuje potřebu
sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu
a druhu mimořádné události a také
na úrovni koordinace složek při společném zásahu
2. V rámci integrovaného záchranného
systému se vyhlašují čtyři stupně poplachu. Čtvrtý stupeň, který je označen
jako zvláštní, je stupněm nejvyšším.
3. Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje
pro jedno místo zásahu velitel zásahu
nebo operační a informační středisko
při prvotním povolávání složek na místo zásahu. Operační a informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu
pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak
jedno místo zásahu.
První stupeň poplachu je vyhlašován
v případě, že:
a ) mimořádná událost ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo
jeho část, s výjimkou objektu, kde
jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní prostředky osobní
nebo nákladní dopravy nebo plochy
území do 500 m2, nebo
b ) záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.
Druhý stupeň poplachu je vyhlašován
v případě, že:
a ) mimořádná událost ohrožuje nejvýše
100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah, jed-

notlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy
území do 10 000 m2,
b ) záchranné a likvidační práce provádí
základní a ostatní složky z kraje, kde
mimořádná událost probíhá, nebo
c ) je nutné nepřetržitě koordinovat složky
velitelem zásahu při společném zásahu.
Třetí stupeň poplachu je vyhlašován
v případě, že
a ) mimořádná událost ohrožuje více jak
100 a nejvýše 1000 osob, část obce
nebo areálu podniku, soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území
do rozhlohy 1 km2, povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii
v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě, nebo
b ) záchranné a likvidační práce provádí
základní a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, nebo
c ) je nutné složky při společném zásahu
v místě zásahu koordinovat velitelem
zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory
a úseky.
Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru
kraje oznamuje operační a informační
středisko kraje vyhlášení třetího stupně
poplachu poplachového plánu kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě žádosti velitele zásahu se oznamuje
vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce
s rozšířenou působností.

Zvláštní stupeň poplachu
je vyhlašován v případě, že:
a ) mimořádná událost ohrožuje více jak
1000 osob, celé obce nebo plochy
území nad 1 km2,
b ) záchranné a likvidační práce provádí
základní a ostatní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použít pomoc podle
§ 22 zákona nebo zahraniční pomoci,
c ) je nutné složky při společném zásahu
v místě zásahu koordinovat velitelem
zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory
a úseky, nebo
d ) společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni podle § 2
písm. c).
Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje operační a informační středisko kraje
hejtmanovi. Stejným způsobem nebo
na základě rozhodnutí velitele zásahu se
vyhlášení zvláštního stupně poplachu
poplachového plánu kraje oznamuje
starostovi dotčené obce s rozšířenou působností. Po vyhlášení zvláštního stupně
poplachu poplachového plánu kraje operační a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z kraje,
koordinuje pomoc se sousedními kraji
a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje
generální ředitelství. Obdobným způsobem koordinuje pomoc operační a informační středisko generálního ředitelství.
VJ města Luže
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OBLASTNÍ
CHARITA
PARDUBICE
PRACUJE
S DĚTMI Z LUŽE
Romská koordinátorka na základní škole
Oblastní charita Pardubice od ledna 2019
nově přijala do svého týmu Veroniku Sysovou, která se v rámci projektu Pomoc romským rodinám, stará o záležitosti školní
problematiky dětí. Verča pravidelně navštěvuje Základní školu Luže, kde je k dispozici učitelům, kteří se na ní mohou obracet ve věcech spojených s prospěchem,
chováním, organizačními věcmi nebo
záležitostmi týkající se spolupráce školy
a rodičů. Dále Veronika dohlíží na přítomnost dětí ve škole, kontroluje možné případy záškoláctví, prověřuje, zda jsou děti
připravené na výuku a mají veškeré školní
potřeby. V odpoledních hodinách se věnuje doučování dětí.
POTŘEBOVALI JSME TO UKLIDIT
Město Luže vyhlásilo 12.4. 2019 dnem
úklidu veřejného prostranství. Děti ze souboru Loly Růža se této příležitosti chopily
o pár dní dříve a s prvními jarními paprsky
se vrhly do úklidu schodů a dalších prostor
v Jeronýmově ulici. Úklidu kolem klubovny se věnují pravidelně, minimálně jednou
za dva měsíce nebo podle potřeby.
LOLY RŮŽA SE CHYSTÁ
NA SVÁ VYSTOUPENÍ
Děti z tanečního a hudebního spolku
Loly Růža, pod vedením pana Ivana

Červeňáka, celou zimu pravidelně a poctivě trénovaly a nyní už se nemohou
dočkat nadcházejících vystoupení. Dne
10.5. 2019 budou vystupovat na zahradní slavnosti v domově klidného stáří Glossus v Luži, o 5 dní později následuje Duhové křídlo v Holicích a 31. 5. 2019 jsou
jedním z vystupujících skupin na Dni
dětí pro Rodinné centrum DaR. Spousty hudebních akcí pro ně připravujeme
i na letní měsíce. Věříme, že si je užijí
a budou na nich dosahovat takových
úspěchů jako v minulém roce.
VOLNOČASOVÝ KROUŽEK
PRO DĚTI PŘI KURZU ŠITÍ
Již druhým rokem Oblastní charita Pardubice realizuje pravidelný Kurz šití, který je
určený pro maminky s dětmi (od 6-ti let).
V rámci tohoto programu je pro ně zajišťován volnočasový kroužek zaměřený
na rukodělné práce. Děti si zde osvojují
práci s nůžkami, lepidlem, barvami, učí
se vyrábět krásné výrobky, které dělají ra-

dost jim i jejich maminkám. Kroužek probíhá každé úterý od 16-18 hodin, na adrese Družstevní 366, Luže.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
PŘI PŘEDNÁŠKÁCH
Oblastní charita Pardubice v rámci projektu Pomoc romským rodinám realizuje
2 x do měsíce přednášky zaměřené na finanční gramotnost rodičů, vzdělání dětí,
volbu zaměstnání, školní problematiku
dítěte, důležitost středního vzdělání v životě apod. V rámci těchto přednášek si
mohou posluchačky vzít s sebou své děti,
kterým je po celou dobu zajištěno hlídání.
Přehled přednášek a aktuální program
můžete sledovat na https://www.facebook.com/Pomoc-romskym-rodinam-Luze-337435403654488/.
Za Oblastní charitu Pardubice
Mgr. Dominika Košnarová DiS.
Koordinátorka projektu a sociální
pracovnice pro město Luži

MATEŘINKA

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Koleda, koleda jarní trávo,
ať je tady všechno zdrávo,
koleda, koleda travičko,
vyskoč aspoň maličko,
a pak ještě výš,
udělej nám skrýš,
pro zajíčka, pro vajíčka
i pro toho koledníčka,
který pokoj nedá
a vajíčka hledá.
Měsíc duben do naší mateřské školy
přinesl, přímo aprílové počasí. Střídání počasí nás neodradilo a odklopily
jsme dlouho zakrytá pískoviště a hřiště
na naší zahradě. Po návštěvě Základní
školy se předškolní děti zúčastnily zápisu do prvních tříd s velkým nadšením
a úspěchem. Nejen dívky, ale i chlapci
se s nadšením pustily do druhé části rytmicko-pohybové průpravy „Tancování
s Martinou“.
Třída Měsíček se během týdne „Poznáváme domácí zvířata“ vydala na toulky
přírodou, do nedalekého zemědělského
družstva v Radimy, na prohlídku kravína a vepřína. Měsíc duben se začal přesouvat do své druhé poloviny, která se
nesla v duchu svátků Velikonoc. Děti se
seznamovaly s jejich tradicemi, symboly.
Navštívily Velikonoční výstavu na Hradě
Košumberk, na kterou se vydaly po nově
otevřené dřevěné lávce a přispěly svými
výrobky. Do naší mateřské školy zavítal
také pan fotograf, který děti fotografoval
ke Dni matek a na závěr školního roku.
Návštěvou nás obohatil také hudebně

PODĚKOVÁNÍ

Tímto bych chtěla veřejně poděkovat
paní ředitelce Paulusové z Domu Klidného stáří – Glossus, s. r. o. za pomoc,
kterou mi poskytla, když jsem se dostala do svízelné situace a bohužel jsem
marně sháněla domov seniorů, kde by
mi mohli přijmout mého otce a později
i matku – Jaromíra a Vlastu Červíčkovi.
Velikou službu mi poskytla právě paní
ředitelka Paulusová, která mi umožnila,
aby rodiče spolu mohli sdílet jeden pokoj, kde o ně bylo velice dobře postaráno po všech stránkách, a důstojně dožít
v Domě klidného stáří – Glossus. Za tuto
službu jsem jí i všemu personálu nesmírně vděčná… Proto jsem se rozhodla

výchovný pořad „Z pohádky do pohádky“, ve kterém jsme si společně zazpívaly, zatančily a pobavily se. Další týden
se předškolní děti zúčastnily hudebního
koncertu ZUŠ Luže. V tento den dopoledne také proběhl den otevřených dveří
naší Mateřské školy. Byly přivítány jak děti,
tak maminky a tatínkové, kteří se s naší
školkou a jejím provozem chtěli seznámit.
Děkujeme všem těmto dětem i rodičům
za návštěvu. Na konci měsíce navštívila
třída Měsíček během projektového dne
a týdne „Čím budu?“ kamenosochaře a restaurátora uměleckých děl pana BcA. Aleše Košvance, který je seznámil se svou
profesí sochaře a umělce. Bylo to zábavné
na své si přišly jak kluci, tak holčičky. Děkujeme Vám za ochotu a věnovaný čas.
Na závěr bychom Vás rádi pozvaly na zápis do mateřské školy, který se bude konat
dne 2. a 3. května 2019. Těšíme se nejen
na nové kamarády, ale i jejich rodiny.
Kolektiv MŠ
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PRO ZASM ÁNÍ

Manžel se vrátí v podnapilém stavu domů a manželka na něho hned
ve dveřích spustí: „Budeš ještě pít?“
Muž však mlčí, tak se ho žena ptá ještě čtyřikrát, ale on stále nic. A když to
zopakuje popáté, tak jí zkroušeně odpoví: „Když jinak nedáš, tak mi teda
nalej.“
Říká milenec své milence:
„Jaruško, můžu ti sundat halenku?“ –
„To víš, že můžeš.“ – „Můžu ti sundat
podprsenku?“ – „Můžeš.“ – „I ty kalhotky?“ – „Taky Jaroušku, ale prosím
tě, ty kolíčky nech na šňůře“.
Přijde žena opilá a vláčná domů a povídá manželovi: „Teď jsi mě teda pěkně
naštval! Já tě hledám po všech hospodách a ty si tu v klidu myješ nádobí!“

MLADÍ HASIČI SDH LUŽE – JARNÍ PŘÍPRAVA
Slíbili jsme, že připravíme dětem super
odpoledne na Dětském karnevale a to se
nám myslím i povedlo. Přišlo na 70 krásných masek a užili jsme si spoustu tance,
soutěží a legrace. Zúčastnili jsme se také
akce Uklidíme Luži. Ani jsme netušili, že je
kolem nás tolik odpadků. Nyní se již připravujeme na jarní kolo Hry plamen. Učíme se nové disciplíny, utužujeme kondici
a posouváme se dál a dál.Chtěli bychom
se zapojit do akce Sousedský týden a vymyslet nějakou pěknou akci pro seniory
z domova šťastného stáří Glossus. Slíbili
jsme to o Vánocích a my své sliby plníme.

touto cestou všem, kteří se na této pomoci podíleli, ještě jednou poděkovat
a popřát do dalších let hodně spokojených klientů a všechno jen to dobré.
S pozdravem Komrzý Naděžda
(dcera Vlasty a Jaromíra Červíčkových z Holetína)
Jako nájemce bytu v Domě s pečovatelskou službou v Luži, Na Výsluní 9,
upřímně děkuji všem jeho zaměstnankyním – pečovatelkám – za nevšední
ochotu a vstřícnost při poskytování
úkonů pečovatelské služby.
Vážím si tohoto přístupu!
JUDr. Jaroslav Roček, v. r.

Mladí hasiči SDH Luže

SPOLEK KRAJINK A

Okrašlovací a stolový spolek Krajinka zve na besedu s RNDr. Oldřichem
Syrovátkou, CSc, která se koná v restauraci Holubník v pátek 17.5. 2019
od 17.30 hod. Přednášející bude hovořit o tématech týkajících se změn
klimatu a s ním souvisejících důsledcích na přírodu a krajinu, ve které žijeme. Dozvíme se , jak může občan
volící své zastupitele ve výkonné
moci, skze ně, dosáhnout změn, které napomohou šetrněji zacházet se
zemědělskou půdou.
Srdečněme zveme všechny, které
uvedená témata zajímají.
Krajince zdar!
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NOVINKY V HAMZOVĚ PARKU A ARBORETU
K městu Luži neodmyslitelně
patří dvě významné
dominanty - chrám Marie
pomocné na Chlumku
a hrad Košumberk, který byl
s arboretem propojen 160 metrů
dlouhou dřevěnou lávkou,
která umožní bezbariérový
přístup do arboreta přímo
z nádvoří hradu Košumberk.

„Toto propojení přímo vyzývá k procházkám a poznáváním. Proto jsme velice rádi, že právě v těchto prvních dubnových dnech začíná předprodej knihy
Václava Větvičky Procházky Hamzovým
arboretem, jejíž oficiální křest se bude
konat dne 25. dubna v rámci tradičního
jarního otevírání,“ říká Václav Volejník,
ředitel HL a radní města Luže.
Kniha Vás provede parkem a arboretem ať ho projdete „od jedničky k devatenáctce“ nebo půjdete „na přeskáčku“. Jsme si jisti,
že na každém kroku objevíte něco
zajímavého, krásného nebo neuvěřitelně vonného. Jistě víte, že arboretum bylo založeno profesorem
Hamzou jako přírodní podpůrný
prostředek léčby. Ale možná Vám
uniklo, že stejně tak, jako je jako
léčebna unikátní svými rehabilitačními výsledky, tak i arboretum
se během času stává věhlasným
pro své dendrologické sbírky.
„Hamzovo arboretum“, člen Unie
Botanických zahrad ČR, vzniklo
na půdorysu prvotního záměru
zakladatele léčebny. V pavilonové
koncepci právě hrála vysoká zeleň
primární roli. Proto je dodnes základem arboreta stromové patro,
nezřídka staré i 100 let. Nejméně
do poloviny 20. století někdejší
„mladé“, a v podstatě i různověké
výsadby sehrály roli více etážové
koncepce. Do toho před rokem 1989 zasahovaly i živelné dosadby, a dle tehdejší módy byly častokráte vysazovány tzv.
zahuštěné výsadby u pat některých pavilonů. Takové výsadby ovšem po delším
časovém úseku (10-25 let) ztrácí na své
estetické hodnotě a stávají se neprostupným houštím. Staré stromové patro mezitím odrostlo (až na výjimky dosazovaných alejí a stromořadí) a je nejvyšší čas
pomýšlet na tvorbu funkčního keřového
podrostu; tím se nerozumí jen výsadby

pod korunami stromů, ale i celkové řešení
prostoru,“ vysvětluje Václav Větvička, odborný garant Hamzova parku a arboreta.
A dodává: „Po přijetí Hamzova arboreta
do Unie Botanických zahrad ČR, které
s sebou přináší další povinnosti v péči
o zeleň, se zvýšil také důraz na rozšiřování druhové pestrosti.“
Návštěvníci se k nám často vrací - někteří v myšlenkách a vzpomínkách, jiní
sem zajíždějí i s trochou zvědavosti,
co v arboretu přibylo nového. To nové
se týká zejména malých expozic, tzv.
koutků“ a zahrádek (je o nich 5. kapitola knihy), k nimž právě v letošním jaru
přibudou další: Expozice „Barevný svět
listů“, expozice „Vřesoviště a vřesovištní
rostliny“ a květinové oázy z hortenzií, rododendronů, bohyšek a kapradin.
Rostliny nemusejí být atraktivní jen

tvarem a barvou květů. Každý dobře ví,
co dokáže podzim s listnatými stromy
a vydaří-li se tak, jako vloni, je po ruce
dlouhodobý barevný koncert – nebo barevná paleta, za níž by se ohlédl kdejaký
malíř – krajinář. Za zbarvení listů (nejen)
jsou odpovědné plastidy v buňkách,
chloroplasty a chromoplasty. Fotosyntézu „obstarávají“, lépe řečeno se jí účastní,
zelená listová barviva chlorofyly. Chloroplasty všech vyšších rostlin obsahují vždy
chlorofyl a, chlorofyl b a karotenoidy.

Karotenoidy se dělí na karoteny a xantofyly, ergo barviva oranžová či žlutá
(karoten byl isolován z mrkve, Daucus
carota). Xantofyly jsou kyslíkaté deriváty
karotenů – mají „na svědomí“ například
červený míšek na semenech tisu. Nositeli
bělavého, žlutého, červeného a modrého
zbarvení květů jsou flavonoidy. Modifikovanými flavonoidy jsou antokynidiny
a ty mají „na svědomí“ zbarvení růžové
červené, modré ba i černé. Tato přírodní barviva jsou – vedle květů – obsažena v určité míře i v listech. Zahradníci si
před dávnými časy ovšem všimli, že někdy se účast jmenovaných barev prosadí
v listech i ve vegetační době. V případě
javoru jasanolistého (Acer negundo cv.
Aureum) se víc než zeleň listová prosadila
barviva žlutá – a tak je tento javor celou
sezonu „zlatožlutý“. Chlorofyl se někdy
z buněk jakoby ztratil. Projeví se
to tak, že najednou jsou na listech
bělavé nebo žlutavé skvrny, jindy
se jinak zbarví třeba jen špičky listů nebo jejich okraje. Rozpadne-li
se jen chlorofyl, mohou být taková místa bělavá, jsou-li tam žlutá
barviva, jsou žlutavá. Takovému
jevu se říká panašování a uvedené
rostliny jsou „pestrolisté“. I toho si
zahradníci všimli, a tradují, třeba
vegetativně, roubováním a p., tyto
odchylky jako odrůdy, kultivary.
K návštěvě zvou již tradiční akce,
související s jarním otvíráním a
podzimním zavíráním arboreta,
často spojených s výsadbou nových stromů. Rádi bychom, aby
pro Vás byla inspirací k návštěvě
také naše nová kniha a další dvě
novinky, které přináší letošní jaro.
Tou první je možnost zakoupení
registrované turistické známky No.
2550 Hamzův park a arboretum
a turistická nálepka No. 2550 Hamzův park a arboretum.
Do arboreta zveme každého v nedočkavém předjaří, slunném létě,
pozdním podzimu, v zasněžené zimě.
Své o tom vědí zejména pacienti léčebny.
A aby jim procházky nezevšedněly, máme
poslední novinku - digitálního průvodce
parkem. Mobilní aplikace Vás provede
křížem krážem celým arboretem. A ať ho
projdete „od jedničky k devatenáctce“,
nebo půjdete „na přeskáčku“, jsme si zcela jisti, že na každém kroku objevíte… ale
to jsme vlastně říkali už na začátku.
Jana Zavřelová, DiS.
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ZE SETKÁVÁNÍ V JANOVIČKÁCH
NOC KOSTELŮ
V JANOVIČKÁCH

Společným zpíváním bude dýchat chrám
Zvěstování Panny Marie v Janovičkách
u Luže o Noci kostelů, v pátek 24. května. Příchozí budou diváky i účinkujícími
najednou. Začínáme už v 18 hodin a kostel všem zájemcům zůstane otevřený až
do půlnoci. Za tu dobu se tu vystřídají
dvě formace, které rozezní kostel náboženskými zpěvy. Každá to dělá po svém,
ale určitě to bude stát za to!
PŘIJĎTE SI ZAZPÍVAT GOSPELY
S JOYFUL NOISE Z BRNA
Brněnští Joyful Noise budou v Janovičkách připraveni v 18 hodin. Skupina zpívá
gospely v angličtině i vlastní české texty,
vystupuje v kostelích i po ulicích a nejšťastnější je, když si spolu s ní zpívají i diváci. Zájemci si mohou přinést i nástroje
- tak to ostatně v Americe, odkud tahle
docela mladá černošská hudba pochází,
probíhalo. Texty i noty se budou promítat na stěnu, aby se všichni, kdo budou
mít chuť, mohli přidat. Projekt Joyful No-

S p o l e k
V á s
z v e

n a

ise vznikl v roce 2015, u jeho vzniku stála
i Glena Rauerová, která ho v současnosti
vede. Skupina se snaží šířit radostné poselství o bezpodmínečné lásce, proto je
také otevřená všem zájemcům o zpěv
a pod stejným jménem pořádá i gospelové workshopy. Současně organizuje i výjezdy na zahraniční akce a gospel popularizuje také na sociálních sítích, FB stránka
Gospel Music spojuje zpěváky a nadšence
z Evropy i z Ameriky. Gospel je duchovní
hudba amerických černochů, ve které se
mísí hudební vlivy africké, vliv spirituálů,
které gospelu předcházely, a vlivy hudby
bělošské.
SCHOLA VRBATŮV KOSTELEC
PŘIVEZE KŘESŤANSKÉ ZPĚVY
Soubor hudebníků a zpěváků z Vrbatova
Kostelce se dostane ke slovu od 20 hodin.
Křesťanské zpěvy v jejich podání doplní
kytara, housle, klávesy i flétny. I tahle patnáctka muzikantů pozve zájemce, aby se
k nim přidali. I oni promítnou texty písní,
které v kostele zazní. Mezi zpíváním si budou dělat pauzy, takže bude dost prostoru k prohlídce interiéru kostela.

J A N O V I Č K Y
k o n c e r t

OD 22 HODIN DO PŮLNOCI
KOSTELEM S PRŮVODCEM
Chrám zůstane otevřený až do půlnoci.
Zájemci si jej budou moci projít s průvodcem, připraveno je i promítání snímků
z historie kostela a z oprav v uplynulých
letech.
DO JANOVIČEK KAŽDOU PRVNÍ
NEDĚLI V MĚSÍCI
Chcete si v kostele v Janovičkách užít chvíli
klidu a samoty? Snažíme se o to už několikátý rok. Proto je každou první neděli
v měsíci od května do září kostel otevřen
veřejnosti. Můžete sem přijít rozjímat,
vzpomínat, nerušeně posedět v tichu.
Častější otevření kostela není zatím
v možnostech Spolku, byli bychom za ně
ale rádi, stejně jako turisté v regionu i místní. Hledáme proto dobrovolníky, kteří by
rádi kostel v době jeho otevření hlídali
i mimo vypsané neděle.
Aktuální informace hledejte ve Zpravodaji, na www.janovicky.cz a na facebook.
com/janovicky
za Spolek Janovičky
Alžběta Jasanská

ZPÍVÁNÍ
od 20.00

GOSPELY
od 18.00

SCHOLA VRBATŮV
KOSTELEC A HOSTÉ

JOYFUL
NOISE

Ve společném zpěvu a hraní
budeme pokračovat
i se souborem
z Vrbatova Kostelce

Přijďte si zazpívat
a zahrát gospely
s Joyful Noise z Brna!

PROHLÍDKA
KOSTELA

26

OD KŮRU
PO ZÁKRISTII
Projít si kostel s průvodcem
bude možné od 22 do 24
hodin.

NOC
KOSTELŮ

Večer s gospely Jedinečné setkání, při
kterém se všichni mohou
stát vystupujícími
i diváky. Koncert je
součástí programu akce
NOC KOSTELŮ v kostele
v JANOVIČKÁCH.

24. května 2019
od 18 hodin

24. 5. 2019
v 18.00 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Pozvěte své přátele a sdílejte pozvánku
na www.facebook.com/janovicky
mapa

Spolek JANOVIČKY
a Římskokatolická farnost-děkanství Skuteč Vás srdečně zvou na

Kostel Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách u Luže

www.janovicky.cz
www.facebook.com/janovicky

mapa

Pozvěte své přátele
a sdílejte pozvánku na
www.facebook.com/janovicky

www.janovicky.cz

PROGRAM
VEČERA
NOCI KOSTELŮ
24. KVĚTNA 2019
17.50 - 18.00
Zvony oznámí
začátek akce

18.00–19.30
Joyful Noise
/společné zpívání
gospelů
pro všechny/

20.00–21.30
Schola Vrbatův
Kostelec a hosté
/společné zpívání
křesťanských zpěvů/

22.00–24.00
Možnost prohlídky
kostela s průvodcem
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SETKÁNÍ
KLUBU CESTOU
NECESTOU

V sobotu 18. května 2019 v 15:30
hodin proběhne v konferenčním
sále Hamzovy odborné léčebny
cestopisná přednáška manželů
Náhlíkových s názvem:
V ZEMI ZULŮ
S manželi Náhlíkovými z Letohradu se
podíváme na samý konec Afriky – do Jihoafrické republiky a do Svazijska. Spatříme krásu Dračích hor a uvidíme místa, kde se točil film Zulu (bitva u Rorke’s
Drift). Cestovatelská přednáška nás také
zavede k druhému největšímu vodopádu na světě. Krása pobřeží Indického
oceánu je také něco, co stojí za to vidět
alespoň skrze fotografie a vyprávění našich cestovatelů. Dále naše cesta povede přes bohatství a krásu parku Hluhluwe – Umfolozi a nakonec se podíváme
do malé země s názvem Svazijsko, která
je posledním autokratickým královstvím
v Africe. Jste srdečně zváni. Klub Cestou
necestou pořádá sbor Církve adventistů
s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Čestmír Šťovíček

INZERCE
PRÁCE
Zahradnické práce
Hledám někoho na celoroční údržbu zahrady. Tel: 607 834 032, prosím
SMS. Pod Voleticemi, Luže.
NEMOVITOSTI
Prodej bytu
Prodám slunný byt 1+1 v 1. poschodí po rekonstrukci v Družstevní ulici
v Luži. K bytu náleží zahrádka a 2x
sklep. Kontakt: 606 148 259, prosím
volat po 16 hod.
Koupím + pronajmu
• Koupím rodinný dům se zahradou
nebo pozemek pro stavbu rodinného domu.
• Pronajmu prostory bývalé cukrárny
v Luži, Dukelská ulice (v kopci pod
nákupním střediskem)
Lenka Hyksová, Luže
mobil: 773 046 256

KAM ZA KULTUROU
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16. KOŠUMBERSKÝ
DĚTSKÝ DEN
V neděli 9. června 2019 od 13:30
hodin na nádvoří hradu
Košumberk, tentokrát na téma:

EKOLOGICKÁ POHÁDKA
aneb dětem o udržitelném rozvoji
„Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší,
oč více si váží přírody. Kdo si váží přírody,
ten ji i miluje. Láska k přírodě by se měla
vštěpovat dětem v rodině i ve škole jako
jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“ Jan Amos Komenský
PROGRAM:
13:00 vstup
13:30 zahájení programu:
• České pohádkové postavy s dětmi
na stanovištích budou provádět aktivity
a úkoly, které mají ilustrovat nějaký ekologický dopad a ochranu přírody s přesahem do udržitelného rozvoje.
• Na návštěvníky budou čekat pohádkové postavy z klasických českých pohádek a večerníčků: můžete se těšit
na Macha a Šebestovou, na Manku, Popelku, Makovou panenku, vílu Amálku,
Včelku Máju, Krtečka, perníkovou chaloupku a další. Po splnění úkolů na stanovištích a vyplnění kartičky si děti budou moci vybrat lákavé odměny
16.00: losování tomboly – ceny čekají
na každého účastníka!
16.30: d
 ivadelní představení dětí ZUŠ Luže
pod vedením paní učitelky Hrubé
Dětský den pořádají dobrovolníci z humanitární organizace ADRA a Církve adventistů sedmého dne ve spolupráci s Městským úřadem v Luži a Hamzovou léčebnou.
Vstupné 30,- Kč. Výtěžek bude věnován
humanitární organizaci ADRA na nemocnici v keňském Itibu. Program se uskuteční
za každého počasí – jste srdečně zváni!
Za tým organizátorů
Čestmír Šťovíček

KLUB ZDRAVÍ
Připravili jsme si pro vás na květen místo
přednášky jiný program. Tentokrát vás
zveme na procházku, při které si postupně při jednotlivých zastaveních projdeme.
NEW START
A co že to je NEW START? Je to mezinárodní program zdravého životního stylu. V překladu znamená „nový začátek“
a zaměřuje se na prevenci civilizačních
onemocnění a léčbu upraveným a vyváženým životním stylem. Jeho aplikace dokáže zastavit nárůst civilizačních nemocí
a dokonce je podstatně snížit. Výsledky
mnoha vědeckých studií také ukazují, že
životní styl charakterizovaný těmito osmi
prvky život prokazatelně nejen prodlužuje, ale také zkvalitňuje.

PROGRAM ZAHRNUJE TĚCHTO
OSM FAKTORŮ:
Nutrition (Výživa), Exercise (Pohyb, cvičení), Water (Voda, hydroterapie), Sunshine (Sluneční svit), Temperance (Střídmost
a vyváženost), Air (Vzduch), Rest (Odpočinek), Trust (Důvěra a pozitivní životní
orientace)
Těšíme se na vás 23. května před Volnočasovým centrem. V 18 hodin vyrazíme na procházku po Luži a okolí. Trasu
uzpůsobíme možnostem zúčastněných
a nebudou chybět ani zdravé dobroty
a zpěv s kytarou.
Pouze v případě velmi špatného počasí
využijeme „Volnočas“ k náhradnímu programu uvnitř.
Bc. Veronika Šťovíčková
koordinátorka Klubu zdraví Luže
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TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ
Filmová a muzikálová hudba
na zimním stadionu.
Koncerty na zimním stadionu se v programu festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč objevují od roku 2013
a těší se obrovské popularitě. Jde o koncerty spojující žánr klasické hudby v provedení symfonických orchestrů s hudbou populární, rockovou či filmovou.
A právě o filmovou hudbu půjde při
prvním z nich. V neděli 5. května zavítá
do Skutče pražská Filmová filharmonie
a návštěvníky potěší hudbou z fantasy
filmů (Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán
prstenů či Star Wars). Na přání milovníků muzikálu uvedeme 9. května druhý
koncert. Slavné muzikálové melodie
z Broadwaye zazní v provedení Filharmonie Hradec Králové a Yvetty Blanarovičové
Do prostoru zimního stadionu diváky
láká především kvalitní nazvučení, světelná show a možnost přijít v neformálním

oblečení. Vstupenky na oba koncerty
jsou v prodeji na vstupenky.skutec.cz
a cena za jednu je 450 Kč.

Jsme

NO

regionální
grafické
studio
noinstant.cz

VÍME,
JAK CÍLENĚ
ZVIDITELNIT
VAŠE PODNIKÁNÍ
logo + vizuální styl + kampaň + web + inzerce + katalog + noviny
brožura + plakát + obal + etiketa + rollup + banner + foto + polep

+

Tvoříme design
s pozitivní energií
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Mezi významné události v životě MAS rozhodně patří Valná hromada, o jejímž konání
jsme informovali v minulých číslech. Tentokrát přinesla řadu novinek, např. očekávané
zprávy o přípravě nového období, o předpokládaných operačních programech, způsobu vyjednávání včetně vzniku nových
pracovních skupin v NS MAS ČR pro oblast
sociální, chytrého venkova, podnikání, životního prostředí, ale zaznělo také mezinárodní srovnání, ze kterého vyplývá posilování
úlohy komunity, to, že přístup zdola nahoru
(metoda LEADER) je zásadní, že digitalizace,
jednoduchost, flexibilita, méně formální přístup a rychlá řešení usnadní i místní přístup
– tedy zlepší dostupnost zdrojů pro drobná
území, obce a jejich sdružení, usnadní realizaci místních iniciativ a kolektivních akcí,
rozvoj venkovských služeb a mnoho dalšího.
Hovořilo se o stavu členské základny, která
se opět rozšířila o nové organizace - TJ Tatran Hrochův Týnec a MŠ Řestoky, proběhla
avízovaná volba orgánů MAS, podrobnosti
najdete na webu MAS SKCH. A po tradiční
zprávě o činnosti byly členům připomenuty
aktuální priority, jež navazují na předchozí období: zvýšení pracovních příležitostí,
vyšší možnost kulturního vyžití, podpora

existence spolků a dodržování tradic jako
cesta k posilování komunitního přístupu
a regionální soudržnosti, podpora drobných podnikatelů, rozvoj cestovního ruchu
a souvisejících služeb, propagace území,
důraz na regionální aktivity, péče o drobné
kulturní a přírodní zajímavosti, ochrana životního prostředí a posilování energetické
soběstačnosti. Hodnotit činnost s námi můžete i vy, připomínáme krátký dotazník pro
veřejnost k evaluaci, tedy hodnocení MAS,
který najdete na našich stránkách, budeme
velmi rádi za jeho vyplnění.
Žadatelům z území připomínáme, že je vyhlášena Výzva č. 8 IROP - Infrastruktura pro
vzdělávání III, výzva 9 OPZ- Zaměstnanost
v území II a výzva 10 OPZ Komunitní sociální práce a zároveň doporučujeme vždy konzultovat žádost v Kanceláři MAS.
A co připravujeme v nejbližších týdnech
pro naše podnikatele a neziskové organizace? Na základě spolupráce mezi Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického
kraje a MAS SKCH jsou domluveny BEZPLATNÉ informační semináře a dále řada
také bezplatných či velmi cenově příznivých
programů - protože jsou hrazeny z projektu - na téma jak získat potřebný software

za dostupné ceny, řeč bude o online reklamě, o programech zdarma a nebudou chybět ani ukázky praktického využití Google
aplikací.
Jak jsme slíbili, myslíme i na podnikatele,
seminář jim určený zahrnuje informace
o možnosti poskytnutí mzdových příspěvků zaměstnavatelům, dále informace
o výukových programech na míru danému zaměstnavateli a jeho zaměstnancům,
nebo o standardních programech v oblasti
IT, manažerských dovedností, jazykových,
účetních, ekonomických a právních znalostí, bez kterých se dnes drobný ani střední
podnikatel zkrátka neobejde.
Program vzdělávání zaměstnanců je určen
pro následující subjekty, resp. jejich zaměstnance: obchodní společnosti, družstva,
nestátní neziskové organizace, OSVČ, dále
družstva a nestátní neziskové organizace.
Více informací najdete na našem webu
https://www.masskch.cz/ a po domluvě
i v kanceláři MAS SKCH.

DUBEN – NA ZAHRADU PŮJDEM
V dubnu jsme v Rodinném
centru DaR opravdu ožili.
Po chladných zimních
dnech se k nám vrátilo jaro
a my mohli opět využívat
naši přilehlou zahradu.

Děti se na programy nyní velmi těší, láká je
venku znovu postavená trampolína, pískoviště a hračky. Vynasnažíme se pro ně proto dále chystat nová překvapení a aktivity.
Prozatím malujeme křídami na tabuli, objevujeme první rostlinky a také každý pátek
s Janou Ondráčkovou cvičíme jógu pro děti.
VELIKONOČNÍ PROGRAM
Velikonoce jsme v centru prožili naplno.
Ať už to bylo při speciálním programu
o sobotních dílnách (vyrábění dekorací,
pletení pomlázky), při středečním tvoření
se Zuzkou (malování oveček na kameny)
nebo při vaření (upekli jsme nádivku s kopřivami a o Velkém pátku jidáše).
DEN ZEMĚ
Měsíc duben byl ve znamení ekologie,
a proto největší akcí byla oslava Dne

Země, která proběhla 26. 4. 2019 na naší
zahradě. Pro děti jsme připravili mnoho
aktivit a soutěží, které jim měly připomenout, jak důležité o naši planetu pečovat
a chránit ji. Závěrem tohoto krásného
dne si děti opekly na ohni z těsta vyrobené hady, domů odnesly drobné sladkosti
i vlastnoručně naseté bylinky v květináči.
Věříme, že se všem u nás líbilo.
PŘIHLÁŠKY NA PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Letos nás čekají opět dva turnusy příměstského tábora, jejichž programy se liší tematicky. První je zaměřen výtvarně a tvořivě,
druhý program děti zavede na vesmírnou
výpravu plnou objevů a zábavy.
„Duhové tvoření“ proběhne v termínu od 12. do 16. 8. 2019 a „Vesmírná výprava“ bude od 19. do 23. 8. 2019. Cena
příměstského tábora je 1 400 Kč a zahrnuje
program, oběd a odpolední svačinu. Pro
občany města Luže a spádové vesnice je
cena příměstského tábora 1 200 Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout v RC DaR nebo
stáhnout na našich internetových stránkách http://materskecentrum.estranky.cz/

a podepsané zaslat e-mailem na adresu
rodinnecentrum.dar@gmail.com
nebo
vhodit do poštovní schránky našeho centra. Uzávěrka přihlášek je 20. června 2019.
Aktuální program a nabídky speciálních přednášek najdete vždy na našich
internetových stránkách http://www.materskecentrum.estranky.cz/ a facebookovém profilu https://www.facebook.com/
rodinnecentrumdarluze/.
Za Rodinné centrum DaR
Mgr. Lenka Košňarová,
lektorka pátečního programu
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BIOREZONANCE
Řešení příčin, ne pouze příznaků.

NveOSkVu tĚči

Diagnostika a eliminace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alergií (potravinové, pylové…)
Napadení (viry, bakterie, plísně, parazity)
Zátěží (očkování, toxiny, těžké kovy, geopatie)
Problémy akutní i chronické (záněty, borelie…)
Detoxikace (jater, ledvin, lymfy…)
Nedostatečné imunity
Migrén a různých druhů bolestí (odstranění blokád…)
Harmonizace psychiky (Bachovy esence)
Závislostí (kouření, chuti na sladké…)

Těším se na Vaši návštěvu!
Monika Mojžíšková | Mírová 813, Skuteč | bicomskutec@seznam.cz |
| fb: Biorezonance skuteč | www.bicom-optima.cz | 728 249 899

Jsme

NO

regionální
grafické
studio
noinstant.cz

UMÍME
GRAFIKU,
CO POMÁHÁ
FIRMÁM VYRŮST
Namiřte svoji propagaci správným směrem:

+420 603 303 591 + info@noinstant.cz

+

Tvoříme design
s pozitivní energií
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TÉMA MĚSÍCE

ASISTENTKY PREVENCE ZDRAVÍ NA ÚZEMÍ MAS SKCH
V rámci projektu Plánování rozvoje sociálních
služeb na území MASSKCH vám tentokrát přinášíme
informace o projektech podpořených ve výzvě MAS:
Od listopadu 2018 působí v regionu MAS
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
dvě asistentky prevence zdraví.
Terénní služba je určena všem osobám
ve věku od 18ti let do 65 let, které jsou
v nepříznivé životní situaci a mají ztížený
přístup k informacím, službám a institucím
z oblasti prevence zdraví a zdravotnictví.
Úkolem aktivit asistentek prevence zdraví je
zvýšení informovanosti a motivace ke změně chování v oblasti zdravého životního
stylu, informační servis o právech a povinnostech v oblasti zdraví a zdravotní péče,
podpora ve zlepšení přístupu ke zdravotní
péči a podpora v komunikaci s institucemi nabízejícími návaznou pomoc, včetně
pomoci zdravotní. Konkrétně vám mohou asistentky prevence zdraví nabídnout
zprostředkování informací v oblasti zdraví,
zdravotního systému a návazných služeb,
asistenční služby pří jednání se službami
a institucemi v oblasti zdraví, asistenci při
obnově a vyřízení dokladů souvisejících se
zdravím, podporu při jednání se zdravotními pojišťovnami, doprovod do zařízení
zdravotních a návazných služeb a základní
právní poradenství v oblasti zdraví.

NASTAL MÁJ – LÁSKY ČAS
Před několika dny jsme vstoupili už
do pátého měsíce letošního roku. Podle
literárních tvůrců údajně do nejkrásnějšího měsíce ze všech dvanácti. Zvláště
opěvovaný je básníkem K. H. Máchou
v jeho díle „Máj“.
Je zase květen, tak hezký čas! Takřka všude se zazelenala travička, rozkvetly krokusy, prvosenky, sněženky, zavoněly fialky,
občas se ukazuje podběl… Letos to jarní
počasí přišlo prý asi o 2 týdny dříve, než
bývá zvykem. Říká se, že příroda je mocná čarodějka, tak uvidíme, jak se zachová v budoucnu. Fakt je, že měsíce duben
a květen mají nepochybně obrovský vliv
na úrodu každého roku.
Prvnímu máji předchází poslední dubnová = aprílová noc. Bývá dlouhá, bujará,
při níž se odedávna pálily tzv. „čarodějnice“ nebo též pálení ohňů. Na určená
místa, většinou mimo měst a obcí, do volného prostranství se navezl různý odpad
a ten se po setmění zapálil. Za mého
dětství a mládí se pálilo téměř všechno.
Od papíru, suchého listí, přes hřbitovní

KONTAKTY NA ASISTENTKY
PREVENCE ZDRAVÍ:
Alice Teplá – 702 226 953
alicetepla@romodrom.cz
Lenka Mikolášková – 774 792 313
lenkamikolaskova@romodrom.cz.
Službu zajišťuje Romodrom o.p.s. a je
poskytována zcela zdarma. Projekt Asistent prevence zdraví na území MAS SKCH
je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
DLUHOVÁ PORADNA
A INSOLVENCE
(OSOBNÍ BANKROT)
Nabízíme zdarma služby odborného dluhového poradenství na území vaší obce.
Jsme akreditovanou dluhovou poradnou
s oprávněním ke zpracování, přípravě
a podání insolvenčního návrhu. Podpoříme vás v orientaci v insolvenčním řízení
a v případě, že na insolvenci dosáhnete,
zajistíme podání insolvenčního návrhu.

 ejsou schopni sami své dluhy řešit
2. n
tak, aby je byli schopni splácet
3. v důsledku zadlužení se dostávají do dluhové pasti a tíživých životních situací
CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT
1. poskytujeme zdarma odborné dluhové poradenství od základní identifikace vaší dluhové situace, přes komunikaci s exekutory, návrhy splátek,
snížení, či prominutí penále po právní
poradenství
2. insolvence
JAK TO FUNGUJE
Pokud chcete svou tíživou situaci řešit, či
zmírnit kontaktujte vedoucí dluhové poradny paní Bc. Kateřinu Voříškovou
• +420 774 792 309
• katerinavoriskova@romodrom.cz

Tato služba je určena všem klientům, kteří:
1. potřebují poradit a podpořit v řešení
svých dluhů

V případě potřeby se můžeme potkat
na Městském úřadě v Luži, či Skutči, eventuálně můžeme přijet přímo za vámi. Samotné podání insolvenčního návrhu probíhá z naší kanceláře na adrese Sukova třída
1556, Pardubice. Veškeré naše služby jsou
poskytovány ZDARMA od pondělí do pátku po předchozí telefonické domluvě
v čase od 8 – 16 h. Služby odborné dluhové
poradny zajištuje Romodrom o.p.s.

odpad až po různé gumy a pneumatiky.
A k tomu ještě hromada (hranice) se častokrát polévala naftou nebo vyjetým olejem! V dnešní době už naštěstí platí zákaz
pálení ohňů tímto neekologickým způsobem. Popisovaná noc se nazývá „Filipojakubská“, někdy rovněž „Valburžina“.
Ráno po krátkém vyspání nás budil vesnický nebo městský rozhlas hudbou a zval
všechny občany do prvomájových průvodů. Na seřadištích se „šikovaly“ různé
vrstvy tzv. „národní fronty“. Započaly je
děti (pionýři ve stejnokrojích), následovaly
svazy žen, červeného kříže se zdravotním
personálem, sportovci a zástupci různých
podniků i organizací. Na konci průvodu jely
alegorické vozy, jenž představovaly různé,
někdy vtipné, jindy ne příliš veselé výjevy,
většinou se zaměřením plnění plánu té,
které „pětiletky“. V mnoha rukou pochodujících se objevovaly čsl. a sovět. prapory
(vlajky), různá hesla, portréty komunistických představitelů atp. Do kroku všem hrály
na střídačku někdy i dvě hudební kapely.
Když celý průvod došel na patřičné místo,
slova se ujali političtí funkcionáři – zejmé-

na předsedové MNV, ONV, KNV. Na tribuně
často nechyběl host ze Sovětské armády –
„vyšší šarže“.
Mnozí z davu toužebně čekali na ukončení každé manifestace a vrhli se „plnou
parou“ ke stánkům. Ty poskytovaly kromě tradičních párků i něco mimořádného
na zub, jako například pomeranče, mandarinky nebo banány! To byl vrchol oslav
svátku práce.
Mimo politických májových svátků (1. 5.
a dnes 8. 5.), máme na mysli ještě svátek
„Den matek“, držící se vždy druhou neděli. Není tak zprofanovaný a zpolitizovaný
jako MDŽ. Svátek Den matek se hojně slavil již za tzv. První čsl. republiky. Zmíněný
měsíc má však také křesťanský podtext.
Je totiž zasvěcený k oslavě Panny Marie
– matky Ježíše Krista. V podvečer bývají
slouženy bohoslužby zvané „Májové“.
S tímto opěvovaným obdobím jsou nerozlučně spjaty různé akce, namátkou: studentské majálesy, lampiónové průvody a v neposední řadě Staročeské stavění májek, které
mají v našem regionu bohatou tradici.
Fr. Ulrich

KAM ZA KULTUROU

KOŠUMBERSKÉ LÉTO FINIŠUJE

Přípravy programu letošního košumberského kulturního
festivalu v červenci a srpnu jsou v plném proudu.
Zatím můžeme prozradit jen, že stejně jako tomu bylo
v uplynulých letech, se má divák na co těšit.
Tak jako každý rok nás provedou prvním
červencovým víkendem šermíři Páni z Lichteburku a na první pouťové zábavě
nám zahrají Katapult revival. V jednotlivých sobotních večerech se nám představí řada divadelních souborů.

Divadelní Košumberk zahájí osvědčený červenokostelecký divadelní soubor
s hrou Bosé nohy v parku, dále to bude
brněnský soubor Amadis pravděpodobně
s Televarieté 2019 aneb Ein Kessel Buntes
pro 21. století. Letos opět vystoupí domá-
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cí divadelní soubor Jaroslav s osvědčeným
Popraskem na laguně. Divadlo Jesličky
z Hradce Králové představí komedií Kdo
uteče – vyhraje. Divadlo Exil letos přiveze zajímavou hru Do zdi. Na své si přijdou
i děti, kterým nabídneme mimo jiné i pohádku o Pejskovi a kočičce. V jednání jsou
další představení tak, aby program Košumberského léta diváka nenudil, ale i pobavil.
Středeční večery můžete strávit v letním
kině s filmy Bohemian Rhapsody, Avengers:
Infinity War nebo s pohádkou pro děti Jak
vycvičit draka 3.
V obci Bělá si pro Vás připravili na
20.7. 2019 odpoledne s dechovkou, kde
vystoupí Malá muzika Pepíka Nauše,
3.8. 2019 generační turnaj v nohejbale otec - syn a 31.8. 2019 se bude konat memoriál Jana Stoklasy v požárním sportu,
zpříjemní vám ho posezení s grilovaným
prasetem a hudbou.
Košumberské léto jako každý rok zakončí Městské slavnosti, kde uslyšíme kapely- ZUŠ Luže, Sadovanka a rockandrollová kapela Crazy Dogs a jiné.
Celý program přineseme v dalším
vydání Lužského zpravodaje
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Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Kde: rybník pod Voleticemi
Kdy: 11. 5. 2019 od 6 do 13 hod., prezentace od 4 do 6 hod.
(předprodej 10. 5. 2019 od 18 do 20 hod. u rybářské chaty)

Startovné: 300,-Kč

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ

Kdy: 12. 5. 2019 od 7 do 11.30 hod., prezentace od 6 do 7 hod.
Startovné: 100,-Kč
Maximální věk závodníka je 15let.
Zúčastnit se může kdokoli (i bez rybářského lístku).
Propozice závodů naleznete na www.rybariluze.cz
Soutěží se o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.

SKAUTSKÝnejen
VÝLET
pro skauty
Zveme Vás na PROCHÁZKU
se zastaveními podle programu

NEW START

Zámek Nové Město nad Metují,
Herecké muzeum Ratibořice
a Babiččino údolí

v sobotu 11.5.2019 8:00 - 18:00
sraz u nákupního střediska a návrat tamtéž
S sebou:
dobrou náladu, dospělí 300 Kč,
děti a studenti 100 Kč
na vstupné a autobus, kapesné,
pláštěnku, kdo má skautský kroj
a KPZ, jídlo a pití na celý den,
oběd v zamluvené restauraci
(+cca 120kč)

23. května 2019
VÝŽIVA – POHYB – VODA – SLUNCE
STŘÍDMOST – VZDUCH – ODPOČINEK – DŮVĚRA

SRAZ: Volnočasové centrum v 18 hod

V případě špatného počasí proběhne náhradní program uvnitř.

Zveme všechny členy střediska, rodiče, prarodiče a kamarády.
Více informací: Alena Krejsová - Louka - 728 163 704

VELIKONOČNÍ JARMARK 2019
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