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Informační měsíčník města Luže
Středa 24. 7. od 21:30
MISSION IMPOSSIBLE – FALLOUT

letní kino | Hrad Košumberk
vstupné 60,Sobota 27. 7. od 20:00

TELEVARIETÉ – AMADIS BRNO

Divadlo | Hrad Košumberk
Neděle 28. 7. od 15:00

LOUTKOVÁ POHÁDKA ZUNA

divadlo Continua | Kostel Janovičky
Neděle 28. 7. od 20:00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

KAM POVYRAZIT
Každá první neděle v měsíci

Středa 10. 7. od 21:30
ŽENY V BĚHU | letní kino
Hrad Košumberk | vstupné 60,-

OTEVŘEN KOSTEL V JANOVIČKÁCH

Sobota 13. 7. od 20:00

Úterý – neděle 10:00–17:00
OTEVŘEN HRAD KOŠUMBERK

Každé úterý od 15:00
SETKÁVÁNÍ V JURTĚ, neformální

lesní školka | Jurta Hroubovice
Středa 3. 7. od 21:30

Neděle 14. 7. od 15:00

Sobota 3. 8. od 9:00
NOHEJBAL, generační turnaj
otec – syn | Sportovní areál Bělá

KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

Kostel Janovičky

Pátek 5. 7. od 10:00

Divadlo pro děti
Hrad Košumberk | zdarma

Pátek 5. 7. od 11:00
PÁNI Z LICHTENBURKA | šermířské

AVENGERS: INFINITY WAR

BOSÉ NOHY V PARKU

DS Na Tahu Červený Kostelec
Hrad Košumberk

Neděle 14. 7. od 15:00

STAVER CUP 2019 | turnaj v malé
kopané | Sportovní areál Luže

Středa 31. 7. od 21:30
letní kino | Hrad Košumberk
vstupné 60,-

BOHEMIAN RHAPSODY | letní kino

Vstupné 60,- | Hrad Košumberk

letní kino pro děti
Hrad Košumberk | zdarma

O PEJSKOVI A KOČIČCE

Pondělí 15. 7. od 13:00
VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK

Volnočasové centrum Luže

Sobota 3. 8. od 20:00
ZÁMĚNA | divadlo Pardubice
Hrad Košumberk
Středa 7. 8. od 21:30
YES MAN, letní kino
Hrad Košumberk | vstupné 60,Sobota 10. 8. od 8:00
11. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE
VETERÁNŮ | Sportovní areál Bělá

vystoupení (11:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00) Hrad Košumberk | zdarma

Sobota 20. 7. od 19:00

Pátek 5. 7. od 20:00

Náves v Dolích | vstupné 50,-

POUŤOVÁ ZÁBAVA S KATAPULT

Sobota 20. 7. od 14:00

REVIVAL | Sportovní areál Luže
Vstupné 100,-

divadlo J. Tejkla Hradec Králové
Hrad Košumberk

Sportovní areál Bělá | vstupné 90,-

ODPOLEDNE S DECHOVKOU

Neděle 11. 8. od 15:00

Úterý 23. 7. od 13:00
5. LETNÍ DEN v Hamzově léčebně +

Divadlo pro děti
Hrad Košumberk | zdarma

Sobota 6. 7. od 13:00
PÁNI Z LICHTENBURKA | šermířské
vystoupení (13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00) Hrad Košumberk | zdarma

Neděle 7. 7. 8:00, 9:30 a 11:00
TŘEŠŇOVÁ POUŤ

Chrám Panny Marie Pomocné na
Chlumku v Luži

COUNTRY ZÁBAVA S BOLASEM

Sobota 10. 8. od 20:00
KDO UTEČE – VYHRAJE

O ČERVENÉ KARKULCE

HANDICAP TOUR 2019

Středa 14. 8. od 21:30

Úterý 23. 7. od 9:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ letní kino
Hrad Košumberk | vstupné 60,-

UKÁZKA HIPOTERAPIE

Sobota 17. 8. od 15:00

Areál Hamzovy léčebny

Hamzova léčebna, u pavilonu C
nebo v jízdárně

DIVADLO TOTEM:

Dcery Matky Země |Kostel Janovičky
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ČERVENEC 2019

ČERVENCOVÉ SLOVO Z RADNICE
Vážení přátelé, hned na úvod
zpravodaje, Vám chci upřímně popřát
klidné krásné léto plné vody, přiměřeně sluníčka, spoustu zážitků,
poznání krásných míst naší země,
ale hlavně zaslouženého odpočinku.
Mladým rodinám přeji hlavně hodně
času stráveného s dětmi – jsou to
chvíle, které už jim nikdy nenahradíte… Malé děti jistě vydrží bez moře,
ale určitě nevydrží bez maminky
a tatínka a společných dobrodružství,
i kdyby jen za městem v lese… Košumberské léto je již v plném proudu,
a tak můžete volné chvilky zaplnit
v našem městě, na našem hradě.
Budeme rádi.
    I my na úřadě, budeme průběžně
čerpat dovolenou, proto prosíme
o pochopení, když bude některá
kancelář na týden uzavřena. Vždy se
ale budeme snažit, aby se zaměstnanci vzájemně zastupovali a nedošlo
k žádným velkým problémům. Já
osobně budu s rodinou na dovolené
v týdnu na přelomu července a srpna.
Po tuto dobu mě bude plnohodnotně

zastupovat pan místostarosta.
    Jednou novinkou, kterou bych
Vám ráda sdělila je, že z důvodu
příliš mnoha podnětů od Vás občanů,
potřebuji mít alespoň jeden den
v týdnu na zpracování těchto záležitostí. Proto Vás prosím o volné
úterky, které budu věnovat kontinuální práci a zjišťování potřebných
informací – samozřejmě v kanceláři. Musím uznat, že drtivá většina
Vašich podnětů je důvodná a velmi
mi pomáhá lépe porozumět potřebám
občanů a řešit některé problémy dříve, než by způsobily nějaké zbytečné
komplikace. Já Vám za všechny tyto
podněty moc děkuji, protože jen tak
lze opravdu pracovat pro město
a jeho obyvatele. Děkuji všem lidem,
kteří si všímají svého okolí a upozorňují nás na nedostatky. Problémy je
třeba řešit hned, bez odkladu a samozřejmě – nejlépe jim předcházet. Samozřejmě, všichni jsme jenom lidé,
a tak problémy budou pořád, ale jen
společnými silami a společným zájmem s dobrým úmyslem je můžeme

OSADNÍ VÝBORY A
NAPIŠTE NÁM
VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ Podněty na opravy či zlepšení a připomínky zasílejte na email:
PROSTŘEDÍ
Prosíme aktivní občany, kteří mají
zájem o rozvoj našeho města a okolí,
aby se hlásili nebo nominovali své
zástupce z místních částí na Městském úřadě v Luži – u asistentky Bc.
Lady Vodičkové nebo emailem na
mestskyurad@luze.cz. Podmínkou je
trvalé bydliště v místní části.
Stejně tak hledáme aktivní občany
se zájmem o životní prostředí
a ekologii, aby se připojili do Výboru
pro životní prostředí a pomáhali nám
žít zdravěji s ohledem na naši planetu
Zemi. Hlaste se na: mestskyurad@
luze.cz nebo osobně v 1. patře MěÚ
Luže a Bc. Lady Vodičkové.
Děkujeme!

mestskyurad@luze.cz. Děkujeme,
že s námi spolupracujete a pomáháte
nám všem žít v lepším místě.

vyřešit a ponaučit se. To je život…
Velice děkuji všem, kteří projevili
důvěru nebo díky vůči naší práci –
velice si toho vážíme a uděláme vše
proto, aby Vás bylo více a více.
    V této chvíli jsou již plně funkční
velkobjemové podzemní kontejnery
v Lipce a polopodzemní kontejnery
u velké školy. Moc doufám, že se
jedná o kvalitní práci a kvalitní výrobky, které nám budou dlouho sloužit a budou našemu městu slušet. Výstavba nového sběrného dvora je více
než v plném proudu. Foto z průběhu
stavby najdete dále ve zpravodaji.
Kompletní ukončení stavby bude do
konce letošního roku. Během roku
příštího dojde k přestěhování současného dvora a sběrný dvůr bude více
otevřen veřejnosti.
    Závěrem Vás prosím, abyste byli
všichni na sebe velice opatrní, děti
pouštěli svobodně do rozumných
dobrodružství a našli v sobě tolik
potřebný letní klid a vyrovnanost.
Krásné léto!
Vaše starostka Veronika

NA HRADĚ KOŠUMBERKU
UZAVŘELI MANŽELSTVÍ:
Lukáš Trunec a Andrea Nováková
Jan Vojta a Michaela Richterová

V KOSTELE PANNY MARIE
V JANOVIČKÁCH
UZAVŘELI MANŽELSTVÍ:

V ČERVNU OSLAVILI
SVÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM:

Michal Bureš a Ludmila Drahošová

70 let   Antonín Ludvík, Luže
            Marie Pidimová, Radim
80 let   Valeria Šabíková, Luže
81 let   Libuše Michálková, Luže
82 let   Zdeněk Dvořák, Radim
91 let   Marie Petrasová, Bělá

Jiří Kubík a Michaela Kymrová

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hlavně zdraví!

V EVANGELICKÉM
KOSTELE V LOZICÍCH
UZAVŘELI MANŽELSTVÍ:

V UPLYNULÉM OBDOBÍ
JSME SE ROZLOUČILI S:
Rudolfem Limberským, Luže  78 let
Stanislavem Tlustým, Luže      72 let
Františkem Bártou, Doly          92 let

INFO Z RADNICE

LIKVIDACE PLEVELE
Město Luže již nebude k likvidaci
plevele používat „běžné“ herbicidy
s obsahem glyfosátu (Roundup),
který má na lidi přímé karcinogenní
účinky a zabíjí hmyz (především
včely).Od letošního roku se budou
používat pouze herbicidy s obsahem
účinné látky - kyseliny pelargonové,
která je přírodním herbicidem. Přesto
i s tímto přípravkem se bude pracovat
jen na nejnutnějších místech. Ostatní
plochy se budou likvidovat buď manuálně, nebo parním odstraňovačem
plevele.

NAPIŠTE NÁM
Prosíme Vás, pokud bude špatně rozumět městskému rozhlasu, hned napište
SMS na tel: 733 184 221 – nezapomeňte uvést umístění hlásiče.
Děkujeme za spolupráci!

POZOR – OBJÍŽĎKA
Od 1. 7. – 31. 8. 2019 bude uzavřena
odbočka z Podlažic na Dobrkov z důvodu výstavby splaškové kanalizace
v Podlažicích. Objízdná trasa povede
přes Bělou, Hroubovice do Podlažic
a zpět, kde bude dopravu řídit semafor. Za Dobrkovem, za odbočkou
na Rosice, na Vás tedy bude čekat
zákazová značka.
Děkujeme za pochopení!

JERONÝMOVA
ULICE
Během léta proběhne rekonstrukce
povrchu v Jeronýmově ulici.
Děkujeme za pochopení během
stavby!

ČERVENEC 2019
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OPRAVY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
V dohledné době proběhnou udržovací opravy místních komunikací:
příjezdová cesta k Janovičkám,
oprava sjezdu z hlavní silnice na
Košumberk (u benzínky) a zpevnění
prašného povrchu na konci ulice Sv.
Čecha.
Děkujeme za pochopení během
stavby!

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bych ráda, jménem
vedení města Luže, poděkovala Rodinnému centru DaR a místní Církvi
adventistů sedmého dne za obětavost,
čas a úžasnou kreativitu při pořádání
jejich dětských dnů. Jedná se o dvě
velkolepé akce pro naše děti, které
jsou nedílnou součástí kulturního
dění v našem regionu. A děkuji i jménem všech našich dětí! Bylo to super
a těšíme se na příští rok.

STAVBA SBĚRNÉHO
DVORA

ZELENÉ OKÉNKO
Sklo aneb malý velký zázrak. Tyto
vykutálenosti jste o něm možná
netušili. Sklo vždy bylo a stále je
široce využitelnou látkou. Nebo snad
tekutinou? No ano. Možná jste to netušili, ale spor o to, zda je sklo pevná
látka, či tekutina, mezi vědci bublá
několik desetiletí. Nicméně spory
stranou, sklo je zkrátka výjimečně

INFO Z RADNICE
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zajímavý materiál, který lidé používali už kolem roku 3 000 př. n. l. ve
starověkém Egyptě. Tehdy hlavně
k výrobě ozdob. Dnes se s ním doslova roztrhl pytel ve všech oblastech
lidské činnosti. Stavíme z něj budovy, vyrábíme auta, brýle
i zrcadla, uchováváme v něm kosmetiku, potraviny a nápoje. Má totiž
hned několik výhod:
• Je maximálně šetrné k našemu
zdraví. Do potravin či nápojů,
se kterými přichází do styku,
neuvolňuje žádné chemikálie.
• Nehrozí u něj nebezpečí přechodu zdraví škodlivých ftalátů
či Bisfenolu-A (typických v
mnoha plastových výrobcích)
do lidského organismu.
• Neovlivňuje kvalitu ani chuť
vody, jiných nápojů ani jídla,
které je do něj uloženo.
• Může být používáno stále
dokola – jak v domácnosti, tak
v případě jeho velkokapacitní
recyklace.

Tak jen pro představu – 1 recyklovaná lahev ušetří dost energie na pohon
počítače po dobu 25 minut. Nebo pro
svícení úspornou 11- wattovou žárovkou v délce 20 hodin. Recyklace skla
navíc snižuje znečištění ovzduší až
o 20 % a znečištění vody až o 50 %.
No, a právě kvůli této úspoře energie
(ale nejen proto) je velmi důležité
sklo doma třídit. To, které vyhodíme do směsného odpadu totiž může
skončit na skládce, kde se jen velmi
obtížně rozkládá. Mluví se o horizontu až v řádu tisíců let, pokud vůbec.
A to by prostě naše zelené ruce, hlavy
ani srdce neměly dopustit.

Řekl tady někdo recyklace?
Ano. Právě možnost recyklace je
jedním z nesporných plusů tohoto
materiálu. Samotná výroba skla je
totiž ohromně energeticky náročný
proces. Nejvíce energie spotřebuje
jeho tavení, při kterém je potřeba
dosáhnout teploty až 1 500 °C, někdy
i více. Naštěstí lze sklo mnohonásobně recyklovat, aniž by se snížila jeho
kvalita.
Recyklací se navíc uspoří energie
(50 až 74 %) a suroviny pro výrobu
nového skla, a sníží se tak produkce oxidu uhličitého. Ha a jsme u
toho – uhlíková stopa opět hýbe
světem.

Kam se sklem, aby po nás
nezůstala neekologická pohroma?
Pokud ho znovu nevyužijeme doma
na nějakou tu čočku, jednoznačně
vyhodit do barevných kontejnerů!
Dobrou zprávou je, že k recyklaci jde
v ČR zhruba 75 % veškerého vytříděného skla.
Průměrná česká domácnost přitom
vytřídí zhruba 28 kg skla za rok. V
celé ČR je to tedy přibližně 120 000
tun skla. I přesto na skládkách ročně
skončí kolem 50 tisíc tun skleněných
obalů. Třídění skla však není vůbec
složité. Koukněte:
Co do kontejnerů na sklo patří:
• Do zeleného kontejneru vhazujeme barevné sklo (např. lahve od
vína, nevratných alkoholických
• i lové sklo z oken či dveří).
• Do bílého kontejneru patří čiré
sklo (sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky
apod.).

INFO Z RADNICE
A co do nich nepatří:
• Autoskla, porcelán a keramika,
zrcadla a drátěná skla, nádoby od
různých chemikálií, drátované
sklo, zlacená a pokovená skla,
varné a laboratorní sklo, sklokeramika, zářivky, výbojky, monitory. Tyto typy skla patří díky své
obtížnější recyklaci do směsného
odpadu nebo na sběrný dvůr.
A kam sklo po vytřídění „mizí“?
Sklo, které vyhodíme do kontejneru,
putuje nejdříve do meziskladu svozové firmy, kde prochází hrubým předčištěním. Následuje odvoz na třídící
linku, kde probíhá jeho třídění podle

SPINÁLNÍČEK SE
PŘEDSTAVUJE
Dobrý den, Luže ! Jsme parta lidiček,
která se poskládala dohromady převážně z personálu spinální rehabilitační
jednotky pavilonu G, Hamzovy odborné
léčebny. Jako zapsaný spolek působíme
od loňského roku a teprve se rozkoukáváme. Naším cílem je zpříjemnit našim
pacientům trávení volného času a také na
společných akcích podporovat myšlenku
integrace vozíčkářů do běžného života.
Jednou z našich hlavních a pravidel-

druhu. Odtud už putuje do speciálního recyklačního provozu. Tam je
zbaveno všech nečistot, nevhodných
příměsí i nežádoucího materiálu jako
papír, korek, kov, plast apod.
Poté je sklo rozdrceno na střepy, které se oddělí podle barvy a smíchají
s ostatními přísadami na výrobu skla.
Vznikne tak základ, který se roztaví
v tavné peci. Z té tavenina putuje
do výrobních strojů, které už tvarují
finální výrobky (nejčastěji lahve na
nápoje, vázy nebo dekorace). Ty se
nakonec dochladí v chladící peci
a zkontrolují na nedokonalosti.
Sklo jako nejlepší nositel vody

ných akcí je pořádání spinálního plesu,
který má za sebou již dvacetiletou tradici. Nově se podílíme na pořádání akce
k oslavě mezinárodního Dne poranění
míchy „Kilometry pro spinálku“ organizovaný v Luži Hamzovou léčebnou. Druhým rokem za nás pojede tým v závodě
Metrostav cyklo handy maraton.
Kromě těchto pravidelných větších
akcí budeme během roku organizovat
menší a spontánnější, jako byla například
8. května vycházka s pacienty SRJ na
Poklonu zakončená táborákem na hradě.
Za tuto možnost Městu Luže velice
děkujeme ! Jako pomocné „motory“
nás podpořili i někteří členové sdružení

ČERVENEC 2019
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Jak už jsme zmínili na začátku, ze
skla do vody nepřechází žádné pachy
ani chutě. Je proto tím nejlepším materiálem na uchování vody. Sklenice
od mléka nebo džusů ale bývají těžké
a člověku se je moc nechce nosit s
sebou ven. Naštěstí pár chytrých hlav
dalo dohromady sklenice z lehkého,
ale vysoce odolného borosilikátového
skla např: lahve ReTap, Equa, Made
Sustained lahev nebo Black+Blum
s aktivním uhlím pro přírodní filtraci.
Zdroj: https://www.econea.cz/blog/
sklo-aneb-maly-velky-zazrak-co-jste-o-nem-mozna-netusili/

Rozběháme Luži, za což jsme též vděčni.
Posezení u táboráku nám zpříjemnila
s kytarou a zpěvem Milča a spol. – i jim
patří náš dík.
Jsme dobrovolnická a nezisková
organizace. Pokud se rozhodnete nás
podpořit, můžete tak prostřednictvím
našeho transparentního účtu. Podrobnější informace o nás naleznete na našem
webu: www.spinalnicek.cz, nebo na
facebooku, kde jsme jako „Spinalnicek
Luzsky“.
Těšíme se na Vás !
Za Spnálníček, z.s. P.Vostřel, předseda
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KOŠUMBERSKÉ
LÉTO 2019
ČERVENEC - SRPEN
www.luze.cz
1. 6. 2019 od 18,00 hod.
5. MUZEJNÍ NOC
s archivářem Mgr. Michalem Štorkem a historická
Ohnivá show skupiny Fext
Hrad Košumberk / vstupné: dobrovolné
9. 6. 2019 od 13,30 hod.
DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk
14. 6. 2019 od 19,30 hod.
MANASLU – PROJEKCE NEPÁL
Hrad Košumberk / vstupné: dobrovolné
29. 6. 2019 od 20,30 hod.
ESA Z PRALESA
Letní kino pro děti: animovaný, dobrodružný
Hrad Košumberk / vstup zdarma
3. 7. 2019 od 21,30 hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
Letní kino: životopisný, drama
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč
5. - 6. 7. 2019
PÁNI Z LICHTENBURKA
Historická skupina šermu / Hrad Košumberk
Časy vystoupení: 11,13,14,15,16 h.
5. 7. 2019 od 20,00 hod.
KATAPULT – REVIVAL, Kodexrock
Pouťová zábava
Stadion Luže
7. 7. 2019
TŘEŠŇOVÁ POUŤ
10. 7. 2019 od 21,30 hod.
ŽENY V BĚHU
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč
13. 7. 2019 od 20,00 hod.
BOSÉ NOHY V PARKU
Divadelní soubor Na Tahu Červený Kostelec
Hrad Košumberk
14. 7. 2019 od 15,00 hod.
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
Účinkují lektoři a účastníci mistrovských
Interpretačních kurzů v Litomyšli
Janovičky
14. 7. 2019 od 15,00 hod.
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Dětské divadlo – KK Olomouc
Hrad Košumberk

17. 7. 2019 od 21,30 hod.
BAJKEŘI
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

11. 8. 2019 od 15,00 hod.
O ČERVENÉ KARKULCE
Divadlo pro děti – Kozlík Hradec Králové
Hrad Košumberk

19. 7. 2019 od 20,00 hod.
PYTLÁCKÁ NOC
III. Cenová – taneční zábava
Hrad Košumberk

14. 8. 2019 od 21,30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

20. 7. 2019 14,00 hod.
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Malá muzika Pepíka Nauše
Bělá – sportovní areál

16. 8. 2019 od 20,00 hod.
QUATTRO – POUŤOVÁ ZÁBAVA
Stadion Luže

24. 7. 2019 od 21.30 hod.
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Letní kino: akční
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

18. 8. 2019
OKURKOVÁ POUŤ

27. 7. 2019 od 20,00 hod.
TELEVARIETÉ – AMADIS BRNO
Divadlo
Hrad Košumberk
28. 7. 2019 od 20,00 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA :
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Letní kino pro děti: dobrodružný, akční
Hrad Košumberk / vstup zdarma
31. 7. 2019 od 21,30 hod.
AVENGERS: INFINITY WAR
Letní kino: akční, dobrodružný
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

21. 8. 2019 od 21,30 hod.
CHATA NA PRODEJ
Letní kino: komedie, drama
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč
24. 8. 2019 od 20,00 hod.
DO ZDI
Divadlo Exil Pardubice
Hrad Košumberk
25. 8. 2019 od 20,00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Letní kino pro děti: dobrodružný, animovaný
Hrad Košumberk / vstup zdarma
28. 8. 2019 od 21,30 hod.
PREZIDENT BLANÍK
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

3. 8. 2019 od 9,00 hod.
NOHEJBAL
Generační turnaj otec – syn
Bělá – sportovní areál

30. 8. 2019
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Produkce: JMC – Production
Sadovanka – dechovka, Loly Růža – tanečnice,Kaťáčci – Zuš Luže, Pole Dance – tanec,
Ella s kapelou, Crazy Dogs, Green Day – revival,
ohňostroj
Hrad Košumberk / vstup zdarma

3. 8. 2019 od 20,00 hod.
ZÁMĚNA
Divadlo Pardubice
Hrad Košumberk
7. 8. 2019 od 21,30 hod.
YES MAN
Letní kino: komedie, romantický
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- Kč

31. 8. 2019
MEMORIÁL Jana Stoklasy v požárním sportu
Bělá – sportovní areál, 9. hod.
Posvícenské posezení s hudbou, 16 hod.

10. 8. 2019 od 20,00 hod.
KDO UTEČE – VYHRAJE
Divadlo Josefa Tejkla – Hradec Králové
Hrad Košumberk

31. 8. 2019 od 20,00 hod.
POPRASK NA LAGUNĚ
JDO Jaroslav – Luže
Hrad Košumberk
Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže

VÍCE INFORMACÍ na

facebook.com/MestoLuze
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VÝPIS
USNESENÍ

Výpis usnesení ze 13. zasedání
Rady města Luže konané
dne 13. května 2019 v 08:00
hodin v zasedací místnosti na
MěÚ Luže

Přítomní: V. Pešinová, P. Vodvárka,
M. Sýs, J. Kopecký, M. Zlesák
Omluveni: V. Volejník
Rada města schvaluje:
01/13: Udělení plné moci městu
Hlinsko na zastupování města Luže
na Sněmu XVII. – SMOČR – Svazu
měst a obcí ČR.
02/13: Smlouvu o poskytnutí
dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního
ruchu v Pardubického kraji“, dle
přílohy.
03/13: Smlouvu o poskytnutí
programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019,
dle přílohy.
04/13: Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace a výkonu
inženýrské činnosti na akci „Odborná počítačová učebna v ZŠ Luže“,
dle přílohy.
05/13: Změnu vstupného na hrad
Košumberk pro rok 2019, dle
přílohy.
06/13: Cenovou nabídku na letní
kino pro rok 2019- hrad Košumberk, dle přílohy.
07/13: Návrh na slevu ceny
knihyLuže v dějinách I., II., dle
přílohy.
08/13: Smlouvu o nájmu pozemku,
p.p.č. 1013/1 – ostatní plocha
o výměře cca. 6 m2, v katastrálním
území Luže, obec Luže, dle přílohy.
09/1: Smlouvu o pachtu pozemku,
p.p.č. 227/2 o výměře cca.962 m2,
st.p.č. 30 o výměře cca. 266 m2,
včetně kolny, která se nachází na
této parcele v katastrálním území
Zdislav, obec Luže.

VÝPISY USNESENÍ
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10/13: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 11 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu,paní Aleně
Doubravské, na dobu určitou do
31.7.2019, dle přílohy.
11/13: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 12 v bytovém domě
v Luži čp. 259, U Stadionu, paní
Věře Lebedové, na dobu určitou do
31.7.2019, dle přílohy.
12/13: Prodloužení nájemní
smlouvy k bytu č. 12 v bytovém
domě v Luži čp. 259, U Stadionu,
paní Jitce Nedvědové, na dobu určitou do 31. 05. 2020, dle přílohy.
13/13: Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na stavbu
„Obnova komunikace Jeronýmova
v Luži“.
14/13: Zahájení jednání o změně
územního plánu týkající se území
p. p. č. 338/1 v k. ú. Luže.

343 m2 z majetku Tomáše Stoklasy
do vlastnictví města Luže.
21/13: Prodej p. p. č. 22/3 o výměře
w20 m2 a p. p. č. 401/2 výměře 14
m2 v k. ú. Srbce.

Rada města neschvaluje:
15/13: Žádost o pronájem, bezplatné užívání, či odkoupení obecního
pozemku před domem č.p. 304,
ul. Žižkova, Luže.
16/13: Zpevnění svahu č. 316/5
v k. ú. Luže.
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže schválit:
17/13: Záměr realizace projektu
„Kacafírkova lužská stezka“
18/13: Kupní smlouvu na odkoupení
pozemku označeného jako stavební
parcela parc. č. st. 28, o výměře 282
m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba – budova
č.p. 56, objekt bydlení, v části obce
Luže a Smlouvu o advokátní úschově, dle přílohy.
19/13: Rozpočtové opatření
č. 3/2019, dle přílohy.
20/13: Směnu pozemkových parcel
č. 243/13 a 91/18 v k. ú.. Zdislav
o celkové výměře 360 m2 z majetku města Luže do vlastnictví Tomáše Stoklasy, dále směnu p. p. č. 81/3
v k. ú.. Zdislav o celkové výměře

Výpis usnesení ze 14. zasedání
Rady města Luže konané dne
29. května 2019 v 15:30 hodinv
zasedací místnosti
na MěÚ Luže

Přítomní: V. Pešinová, P. Vodvárka,
V. Volejník, M. Sýs, M. Hrnčál,
M. Zlesák,
Omluven: J. Kopecký
Rada města schvaluje:
01/14: Podání žádosti o dotaci na
pořízení zásahových oděvů a obuvi
z programu Pardubického kraje
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického
kraje na pořízení požární techniky
a věcných prostředků požární
ochrany na období 2017-2020.
02/14: Příkazní smlouvu s 1FSL
s.r.o. na zpracování zadávacího
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Luže – cisternová
automobilová stříkačka, dle přílohy.
03/14: Finanční dar pro Linku
bezpečí, z. s. za účelem provozu
dětské krizové linky ve výši 3.000,Kč, dle přílohy.
04/14: Zvýšení poplatku za dítě ve
školní družině od 1.9.2019
z 50,- Kč na 100,-- Kč za měsíc,
dle přílohy.
05/14: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 4 v bytovém domě v Bělé
č.p.49, Luže,panu Tomáši Sedliakovi, na dobu určitou do 31. 05. 2020,
dle přílohy.
06/14: Uzavření nájemní smlouvy
na pozemky v kú: Luže se Státním
pozemkovým úřadem ČR, sídlo
Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha
3 - Žižkov, dle přílohy.
07/14: Smlouvu o programové

VÝPISY USNESENÍ
údržbě s firmou HODR Servis
s.r.o., dle přílohy.
08/14: Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo uzavřené dne 19.3. 2019
mezi Městem Luže a firmou INSTAV Hlinsko a.s., na akci „Systém
odděleného sběru Luže – stavební
část“, dle přílohy.
09/14: Uzavření smlouvy o dílo
se zhotovitelem M – SILNICE a.s.,
na předmět plnění veřejné zakázky
na stavbu: „Obnova komunikace
Jeronýmova v Luži“, dle přílohy.
10/14: Smlouvu o přípravě, výstavbě
a provozu vodárenské infrastruktury s Vodárenskou společností
Chrudim a.s., dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
11/14: Objednávku dle cenové
nabídky od firmy Truhlářství Radek
Diviš na výměnu vstupních dveří na
objektu zdravotního střediska Luže,
dle přílohy.
Rada města schvaluje:
12/14: Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti inženýrské
sítě.
13/14: Rada města Luže schvaluje
odvolání plné moci stávajícímu
pojišťovacímu zprostředkovali NPS
Group, s. r. o..
14/14: Rada města Luže schvaluje
nového zprostředkovateli pojišťovacích služeb Fincentrum a. s.,
v zastoupení Michala Kocourka.
15/14: Objednávku dle cenové
nabídky od firmy POKLOPSYSTEM, s.r.o. na opravu uličních
vpustí, dle přílohy.
Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Luže schválit:
16/14: Směnu pozemkových parcel
č. 299/3, 298/5 (k.ú. Luže) a 230/11
v k.ú. Zdislav o celkové výměře
1996 m2 z majetku Města Luže do
vlastnictví Povodí Labe s.p., dále
směnu p.p.č. 1045/6 v k.ú. Luže
a p.p.č. 260/4 v k.ú. Zdislav
o celkové výměře 2979 m2 z majetku Povodí Labe s.p. do vlastnictví
města Luže.

Výpis usnesení
ze 3. zasedání Zastupitelstva
města Luže konaného dne 22.
května v ,, Sokolovně“ – Dolská
ulice č.p. 32, 538 54 Luže od
18:00 hodin
Přítomní: V. Pešinová, P. Vodvárka,
V. Volejník, R. Sýs, J. Kopecký, P.
Holomek, T. Soukup, P. Remeš,
M. Hrnčál, M. Zlesák, A. Košvanec
Omluveni: P. Nosek, M. Sýs, J.
Stoklasa
Neomluveni: R. Zeman
Zastupitelstvo města Luže
schvaluje:
01/03: Program 3. zasedání
Zastupitelstva města Luže.
02/03: Ověřovatelé: MUDr. Pavel
Remeš, Jiří Kopecký.
03/03: Návrhovou komisi: Ing. Arch.
Tomáš Soukup, Milan Hrnčál.
04/03: Kupní smlouvu na odkoupení
pozemku označeného jako
stavební parcela parc. č. st. 28,
o výměře 282 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba
– budova č.p. 56, objekt bydlení,
v části obce Luže a Smlouvu
o advokátní úschově, dle přílohy.
05/03: Rozpočtové opatření č.
3/2019, dle přílohy.
06/03: Záměr realizace projektu
„Kacafírkova lužská stezka“.
07/03: Prodej pozemkové parcely
č. 748/3 o výměře 206 m2, ostatní
plocha v k. ú. Doly (žadatelka
V. Krejčová).
08/03: Prodej pozemkové parcely
č. 748/2 o výměře 253 m2,
ostatní plocha v k. ú. Doly (žada
telka A. Semotánová).
09/03: Prodej a směnu pozemkové
parcely č. 976/7 o výměře 225 m2
a rozdělení p. p. č. 117/1 na dvě
poloviny a převod spoluvlastnic
kých podílů v k. ú. Luže tak,
že p. p. č. 117/1 o výměře 1085m2
bude ve výlučném vlastnictví města
Luže a p. p. č. 117/3 o výměře
1084 m2 bude ve výlučném
vlastnictví paní Ireny Zachové.
10/03: Prodej pozemkové parcely

ČERVENEC
ČERVEN 2019
2019
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č. 409/9 v k.ú. Luže o výměře cca
224 m2 (žadatel firma VIOLKA
Luže s.r.o.).
11/03: Prodej zaplocené části
p. p. č. 648/7 o výměře cca 33 m2
v k. ú. Bělá, dle přílohy (žadatelka
Jana Jasanská).
12/03: Záměr prodeje přeplocené
části p. p. č. 795 o výměře cca 90
m2, ostatní plocha, ostatní komuni
kace a cca 5 m2 přeplocené
z p. p. č. 843/1 v k. ú. Radim.
13/03: Prodej pozemkové parcely
č. 254/1 v k. ú. Voletice, část obce
Domanice o výměře 229 m2.
14/03: Prodej pozemkové parcely
č. 796/1 v k. ú. Radim o výměře
290 m2.
15/03: Směnu pozemkových parcel
č. 243/13 a 91/18 v k. ú.. Zdislav
o celkové výměře 360 m2 z majet
ku města Luže do vlastnictví Tomá
še Stoklasy, dále směnu
p. p. č. 81/3 v k. ú.. Zdislav
o celkové výměře 343 m2 z majet
ku Tomáše Stoklasy do vlastnictví
města Luže.
Zastupitelstvo města pozastavuje:
16/03: Prodej p. p. č. 22/3 o výměře
20 m2 a p. p. č. 401/2 o výměře
14 m2 v k. ú. Srbce.Zastupitelstvo
města pozastavuje prodej p. p. č.
22/3 o výměře 20 m2 a p. p. č.
401/2 o výměře 14 m2 v k. ú.
Srbce do dalšího konání Zastupitel
stva města Luže, tj. 19. 6. 2019.
Bude sděleno, zda se na pozemku
nacházejí inženýrské sítě.
Zastupitelstvu města Luže
schvaluje návrh kandidáta:
17/03: V souladu s ust. § 84 odst.
2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších
předpisů navrhuje zastupitelstvo
města Luže valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., IČ: 48171590, která
se uskuteční dne 4. 6. 2019, svoji
kandidátku na členku představen
stva společnosti paní Bc. Veroniku
Pešinovou, MBA, nar. 08. 08. 1984,
bytem Košumberk č. p. 27, 538 54
Luže.
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Tělovýchovná jednota LUŽE – fotbalový oddíl
a hlavní partner turnaje firma Staver Luže, s.r.o.

Vás srdečně zvou na 25. ročník turnaje v malé kopané

STAVER CUP 2019

Termín konání : Pátek - 5. 7. 2019
Místo konání: travnaté hřiště TJ Luže,

event. umělá plocha .

Startovné:

1000,- Kč v ceně občerstvení pro 10 osob

Zálohu ve výši 700,- Kč nebo celý vklad nutno zaplatit do 25.6.2019. Doplatek vkladu
uhradit nejpozději v den konání turnaje při prezentaci.
Platba převodem na účet u České spořitelny, č.ú. 1142882349/0800. Do zprávy pro příjemce
uveďte název družstva a telefonický kontakt na zodpovědnou osobu družstva.
Prezentace: v 9:00 hod. Při prezentaci je bezpodmínečně nutné předložit doklad o
zaplacení startovného. Začátek turnaje v 10:00 hod.

Systém hry se upřesní podle počtu přihlášených mužstev

Stručná pravidla:
Hraje se podle pravidel malého fotbalu. Pořadatel si však vyhrazuje právo případných úprav
pravidel, které budou dány na vědomí před zahájením turnaje vedoucím družstev.
Počet hráčů 4 + 1
- každé družstvo musí mít jednotná trika, hráči obuv bez vyměnitelných kolíků,vlastní
míč!!!
- hráči startují na vlastní nebezpečí
!!! Občerstvení zajištěno v areálu stadionu po celý průběh turnaje!!!
Informace
Terer David
604906150
terer@stating.cz
a přihlášky Kopecký Marek 774162234 maras.kop@seznam.cz
Tradičním hlavním partnerem turnaje je

Po skončení turnaje, od 20 : 00 na
hřišti v Luži, se koná pouťová zábava.

KAM ZA KULTUROU

ČERVENEC 2019
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PLÁTNA V LAPIDÁRIU

INZERCE

V lapidáriu hradu Košumberk je
od června vystaven triptych a dvě
samostatná plátna od akadamického malíře a sochaře Juraje Čuteka
s tématikou vztahující se k historii
Košumberka.
Juraj Čutek je přední slovenský
výtvarník, autor mnoha ocenění. Jeho
práce nalezneme například i ve sbírkách britské královny, monackého
knížete nebo před Vídeňskou operou.

Pronajmu byt 90 m², lokalita Luže
Košumberk, tel.: 775 650 760

OBČERSTVENÍ

NA HRADĚ

KOŠUMBERKU
OTEVŘENO:

ČERVENEC a SRPEN
úterý– neděle11:00 – 20:00
(nebo podle počasí)

Info na tel: 775 671 636
Po 17. hodině vstup pouze po lávce!

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ
ODPAD
Nyní jsou k dostání v Turistickém informačním centru praktické tašky na
tříděný odpad k domácímu použití.
Na výběr máte ze dvou možností:
• Větší = 40 l za 50,- Kč
• Menší = 20 l za 40,- Kč
Přijďte si koupit šikovného pomocníka!

Plátna vznikla během týdenního
sympozia galerie La Femme konaného v květnu tohoto roku v Holubníku
statečných žen králových na Košumberku. Sympozia se zúčastnili i další
čeští a slovenští výtvarníci: bývalý
rektor VŠÚP v Praze prof. Boris
Jirků, Igor Piačka, Bohumil Eliáš,
Richard Augustýn a Mona Lipi.

Pronajmu nový nadstandartní byt
3+kk v Luži s vlastním vchodem v
přízemí. Pište na: luzepronajem@
post.cz.

Prodám ratanový stolek + křesla „
levně “, tel: 776 694 490
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KONEC ŠKOLNÍHO
ROKU A PŘÍPRAVY
NA LÉTO V DARU
Ihned v úvodu bychom chtěli
vzpomenout na poslední květnový
den, který patřil dětem. Děkujeme
za projevenou podporu při letošním
Dni dětí, který jsme poprvé pořádali
ve spolupráci s Hamzovou léčebnou
Košumberk, přímo v arboretu.
Počasí nám vyšlo nadmíru, atrakce
byly neustále plné, děti skákaly na
hradech, vznášely se na houpadlech,
nechaly si malovat na obličej a také
s nadšením plnily nachystané úkoly.
V průběhu dne si užily ukázku koní,
psů i hasičů, pohádka pobavila děti
i dospělé, kouzelník nadchl každého účastníka a ke konci dne zahrála
kapela Day Dreams. Dále děkujeme
panu Hálovi, za ukázku jeho nádherné Tatry, do které se mohli návštěvníci posadit a někdy i vyzkoušet
klakson tohoto historického vozu.
A nemalé díky patří veselému maskotu Veverky, který po celý den s dětmi
tančil, objímal se a fotografoval. Celá
akce se pořádala za podpory Pardubického kraje a Rodinných pasů,
a zúčastnilo se jí zhruba 1000 lidí.
Z úsměvů spokojených dětí
i rodičů, ale i osobních kontaktů,
jsme na nás slyšeli samou chválu.
Radní Pardubického kraje Ing. Pavel
Šotola, který se akce také zúčastnil,
nám na profilu centra napsal komentář: „VELKÉ DÍKY za organizaci
celé akce, jste jedničky!!!“ Co víc
jsme si mohli přát? Všem děkujeme za účast a věříme, že jste si akci
nadmíru užili .

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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Červen byl v DaRu nabitý aktivitami. V rámci programu Babičko, nauč
mě … jsme si upekli výborné staročeské kynuté buchty. Úterní program
se věnoval batolatům a mladším
dětem, naučili se znát pravidla
přecházení přes semafor, užili si
závěrečný karneval a nemohla chybět
i letní minikoupačka. Pro středeční
tvoření měla Zuzka připravené úžasné malování akvarelami, malování
na hrníček či talířek, připravili mini
lapače snů pro tatínky na Den otců
a vyráběli se i kytičky pro paní učitelky. V pátek jsme opět vařili
a pekli. Vynikající indické placky
s pomazánkou z červené čočky měly
ohromný úspěch. Každý pátek se
nám potvrdí, jak dětem chutná, když
se do vaření mohou zapojit. Mrkněte
na naše facebookové stránky, kam
sdílíme naše úspěchy z každého programu. Aktuality najdete vždy také
na http://www.materskecentrum.
estranky.cz/.

Druhý a třetí týden v srpnu se už také
velice těšíme na příměstský tábor,
kde je pro děti připraven krásný
a bohatý program.

V červnu u nás proběhl zrakový
screening. Rodiče měli jako každý
rok možnost nechat vyšetřit zrak dětem od 1 roku a předškolním dětem.
Konec měsíce pak patřil tatínkům,
kteří u nás společně s dětmi oslavili
Den otců a děti odstartovaly tolik vytoužené prázdniny. Na zahradě centra
na všechny čekaly krásné sportovní
aktivity, hry, soutěže, a nakonec také
tombola. Děkujeme za účast
a příjemně strávené odpoledne.
Ani o prázdninách na své návštěvníky nezapomínáme. Proto programy
pro maminky s dětmi budou probíhat
i v letních měsících. V červenci vždy
každý pátek a v srpnu každé úterý.

Závěrem chceme všem popřát, ať
si ve zdraví užijí krásné letní měsíce
a ve zkráceném režimu se na vás
těšíme i v průběhu prázdnin.
Za Rodinné centrum DaR Luže
Mgr. Lenka Košňarová, lektorka
a Mgr. Dominika Košnarová Dis,
vedoucí RC DaR

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chceme poděkovat paní
Lucii Tesařové za vzornou přípravu
všech potřebných materiálů k úspěšnému zvládnutí Voleb do EP 2019,
které se konaly 24. – 25. 5. 2019.
Děkuje celý kolektiv MěÚ Luže
a členové volebních komisí.

PRO ZASMÁNÍ
„Pepíčku, řekni dvě zájmena!“
„Kdo, já?“
„Výborně, Pepíčku.“
„Pane vrchní, mám hlad jako vlk.“
„Lituji, ale Červené Karkulky nevedeme.“
Synek se ptá tatínka: „Tati, kdy si
indiáni malují obličeje?“
„Když se chystají do boje.“
„Tak si dej pozor na mámu, stojí před
zrcadlem a maluje se.“

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ZE SETKÁVÁNÍ V
JANOVIČKÁCH
DIVADLO CONTINUO, vrchol
sezóny v Janovičkách.
Jedno z nejznámějších evropských
pouličních divadel přijede do Janoviček. Divadlo Continuo představí
v neděli 28. července svoji letošní
novinku, loutkovou pohádku Zuna.
Začínáme v 15 hodin.
Autorská pohádka ZUNA osloví děti
i dospělé. A pravděpodobně vám u
ní poleze mráz po zádech… Pohádka
totiž zpracovává téma vlastní odpovědnosti, překonání strachu
a síly našich činů. Jak píší sami autoři: “Pohádka vypráví o síle našich
nejhlubších přání, o tom co dokáže
napáchat chamtivost a nevraživost
mezi lidmi, ale hlavně o malé holčičce, která se musí vydat na cestu…
Proč? A co byste dělali vy, kdybyste

byli posledním člověkem ve vesnici,
který ještě nepropadl smutku a může
tak zachránit všechny sousedy před
utonutím v slzách?

ZPRÁVY Z BĚLÉ
HASIČI BOJOVALI O POHÁRY
Dne 1.6. 2019 ve sportovním areálu
v Bělé bojovalo 7 družstev mužů, 1
družstvo žen, 2 družstva mladších
a 2 družstva starších dětí okrsku Luže
o poháry a postup do okresního kola
v požárním sportu. Po velmi vyrovnaných výkonech si v kategorii muži
vybojovalo časem 21,43s prvenství
družstvo SDH Lozice, na druhém
místě skončilo družstvo SDH Doly
s časem 21,91s a třetí místo obsadili
muži SDH Bělá časem 22,42s. Na
dalších místech skončili 4. družstvo
SDH Radim, 5. SDH Luže, 6. SDH
Hroubovice, a konečné 7. místo obsadili muži SDH Srbce. V kategorii žen

ČERVENEC 2019
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měly 1. místo již od začátku zajištěné
ženy SDH Lozice, které bez dalších
soupeřek zaběhly čas 26,38s.
V soutěži starších dětí obsadily 1.
místo SDH Lozice, 2. místo SDH
Luže, v soutěži mladších dětí bylo
pořadí stejné 1. místo SDH Lozice,
2. místo SDH Luže. Mimo soutěž
byl zařazen běh na 100 m, ve kterém
zvítězil Milan Slabý, 2. místo obsadil
Vojtěch Bárta a 3. skončil Václav
Bárta – všichni SDH Doly. Vítězové
všech kategorií byli za výkony odměněni poháry a věcnými cenami. Poháry sponzorovala firma BHT-Babuš
hasičská technika z Prahy. Vítězům
gratulujeme a přejeme mnoho štěstí
v okresním kole v Otradově.
Příznivce hasičského sportu zveme
31. 8. 2019 na další ročník Memorálu Jana Stoklasy v požárním útoku,
který se koná od 9.00 hod. ve sportovním areálu v Bělé.
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BÁSNIČKY
Dlouho je tomu,
co svět je světem.
V korunách stromů,
nesena větrem
ševelí tiše
Píseň.
Chcete - li slyšet,
napněte uši.
Promlouvá křehce
do hloubky duší.
O síle přání
I síle lidských činů.
O tom, zda sami
neseme vinu
za vše,
co děje se nám.
S očima otevřenýma
nechte si zdát,
když pohádka začíná,
všechno se může stát!

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ČERVENEC 2019

me mezi starými původními příběhy,
ve kterých se skrývají pradávné pravdy našich předků,” říkají o sobě. Ve
svých představeních pracují se všemi
typy loutek, maskami i živými herci
najednou. Počátky Divadla ToTeM
sahají do roku 1999. Roku 2012 založili občanské sdružení Umění mění
zaměřené na umělecký a kulturní
život. Jejich záměrem je mimo jiné
nabízet dětem již od raného dětství
kvalitní umělecká díla. Vstupné na
půlhodinové představení a zhruba
stejně dlouhou dílnu je dobrovolné!
My ze Spolku Janovičky opět tohle
představení doporučujeme! Vybírali jsme pro nás všechny kvalitní
zážitek.

memoriálu Karla Bláhy ve čtyřhře se
hraje v sobotu 24. srpna od 8 hodin.
Na oba turnaje se hlaste na tel. 724
289 722 p. Sychra.

NEDĚLNÍ MATINÉ
Druhý červencový víkend do Janoviček opět zavítají špičkoví muzikanti podílející se na Mistrovských
kurzech v Litomyšli. Flétnistka Magdalena Bílková Tůmová, violista Jan
Pěruška, violoncellistka Jitka Schůrková a klavíristka Jana Vychodilová
představí v neděli 14. července od 15
hodin klasická díla skladatelů
z přelomu 18. a 19. století, zazní ale
i soudobá vážná hudba z dílny Petra
Ebena. Vstupné je dobrovolné!

DO JANOVIČEK

DIVADLO TOTEM KAŽDOU PRVNÍ
pozve do Ameriky,chystá i tvůrčí dílnu. Další kvalitní divadelní
zážitek si dopřejeme v Janovičkách
v sobotu 17. srpna. To k nám zavítá
Divadlo ToTeM se svojí hrou na
motivy indiánských mýtů. V představení nazvaném Dcery Matky Země
nás zavede do daleké a dávné Ameriky. Dozvíme se, jak se z lovců stali
zemědělci. A setkáme se s indiány,
kteří objevili tajemství tří dcer Matky
Země: Fazole, Kukuřice a Dýně.
Divadlo ToTeM - Divadlo Tomáše
a Terezy Machkových, je rodinné
divadlo s repertoárem zaměřeným na
děti a jejich rodiče. “Inspiraci hledá-

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.

TENIS
11. ročník tenisového turnaje VETERÁNŮ se koná v sobotu 10. srpna
od 8 hodin. Dvojice musí dosáhnout
100 let a mladšímu hráči ve dvojici
musí být tento rok 45 let. 16. ročník

O NOCI KOSTELŮ SE V CHRÁMU DLOUHO
ZPÍVALO
Náboženské zpěvy vítaly o Noci
kostelů 24. května v Janovičkách
všechny příchozí. Napočítali jsme
jich téměř dvě stovky, a to nás moc
těší! Zájemci mohli do kostela vstoupit už od 18 hodin, otevřeno bylo
jako každý rok až do půlnoci.
O program se postarali brněnští Joyful Noise, čtveřice žen, které zpívaly
gospely v angličtině i vlastní české
texty. Po dvacáté hodině je vystřídala
Schola Vrbatův Kostelec, patnáctka
muzikantů se dvěma kytarami,
mikrofony, klávesami, baskytarou,
ﬂétnou, houslemi… a šikovnými
zpěváky. Obě uskupení připravila své
texty k projekci na zeď, zájemci si
tedy mohli zpívat s nimi. Příjemnou
atmosféru v kostele doplnilo skromné
osvětlení svíčkami, pomáhali jsme si
také generátorem, který poháněl veškeré ozvučení a dostatečné osvětlení
umělců.
za Spolek Janovičky Alžběta
Jasanská
Aktuální informace hledejte ve Zpravodaji, na www.janovicky.cz a na
facebook.com/janovicky

HASIČI
Na sobotu 20. července pro Vás
připravujeme ve sportovním areálu,
již 6. ročník „Posezení s dechovkou“,
tentokrát vystoupí malá muzika Pepíka Nauše. Vstupné na akci je 90 Kč.
Začátek ve 14 hodin, parkování
a občerstvení zajištěno.

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ZPRÁVY Z BĚLÉ
NOHEJBAL

V pátek 24.května jsme odehráli
další domácí zápas s týmem Kamence. V zápase nám chyběli opory
J. Kapitola a Mareš, a nově hrající
Kašpar a Rožek je nedokázali nahradit. Zápas sledovalo 20 diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY
Kamenec - Doupnice
Skuteč - Vítanov
Chrast - Bělá
Doupnice - Řestoky
Kamenec - Vítanov

6:1
1:6
1:6
7:0
5:2

HOLUBNÍK
SE V POSLEDNÍM
KVĚTNOVÉM
TÝDNU PROMĚNIL
V UMĚLECKÝ
ATELIÉR
Pražská Galerie La Femme zde totiž
uspořádala československé umělecké setkání, na němž čtyři čeští a dva
slovenští umělci celý týden tvořili
díla inspirovaná Košumberkem
nebo na volné téma. Vznikly tak
například unikátní obrazy Košumberku od prof. Borise Jirků nebo výjevy z historie hradu od slovenského sochaře a malíře Juraje Čutka.
Setkáni se dále zúčastnili: sochař,
sklář a malíř Bohumil Eliáš; malíř
a grafik Igor Piačka; keramička
Mona Lipi a malíř Richard Augustin. Pro všeobecné nadšení unikátním místem, kterým Holubník
a Košumberk beze sporu jsou, se
v příštím roce bude akce pravděpodobně opakovat, čímž může vzniknout hezká tradice. Tak se Košumberk stane jedním z mnoha míst na
světě, kde Galerie La Femme
v minulosti uspořádala podobné
projekty. Pro zajímavost například
v Ekvádoru, Brazílii, Kanadě, Španělsku či Francii.

ČERVENEC 2019
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SK BĚLÁ - KAMENEC 2 : 5 (vývoj zápasu : 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:5)

sestava: Červinka, Kapitola M., Kašpar,
Rožek M., Sedliak, Rabas, Radoň, Remeš
1. Kapitola M., Kašpar, Remeš
2. Červinka, Rožek M., Sedliak
3. Kapitola M., Kašpar
4. Rabas, Radoň (Červinka)
5. Rožek M., Remeš
6. Kapitola M., Kašpar, Remeš
7. Červinka, Rožek M., Sedliak

1:2
2:1
0:2
2:1
0:2
0:2
0:2

Doupnice - Skuteč
Doupnice - Chrast
Vítanov - Řestoky
Skuteč - Bělá
Řestoky - Doupnice
Kamenec - Chrast  

5:2
6:1
6:1
5:2
0:7
5:2

(10:6, 5:10, 7:10)
(10:5, 8:10, 10:7)
(4:10, 8:10)
(6:10, 10:4, 10:9)
(8:10, 8:10)
(6:10, 9:10)
(8:10, 4:10)

TABULKA PO 6.KOLE
1. Kamenec
2. SK Bělá
3. Vítanov
4. Doupnice
5. Skuteč
6. Chrast
7. Řestoky

7
4
4
4
2
0
0

0 38 : 11
2 24 : 18
2 28 : 14
2 30 : 19
3 17 : 18
6 7 : 35
5 3 : 32

14
8
8
8
4
0
0
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PARKOVÁNÍ PŘI AKCÍCH NA HRADĚ
KOŠUMBERK
Po dobu konání Košumberského léta
a ostatních akcí na hradě Košumberk,
je vyhrazeno záchytné parkoviště pro
návštěvníky na městském pozemku
před Paletínskou kaplí. Parkoviště je
označeno směrovými značkami.
Děkujeme, že využíváte odlehlého
parkoviště a umožníte tak bezpečný
a nekomplikovaný příjezd ke hradu
(pro obsluhu, zásobování, svatby
a složky IZS).

PRO ZASMÁNÍ
Dvě matičky si povídají: „ Já, když
jsem se vdávala, tak jsem byla v 7
nebi.“ „ To já, když jsem se vdávala,
byla jsem v 7. měsíci.“
„Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola! Vystupte si, budeme foukat.“
„Jo, klidně a kde Vás to bolí?“
U lékaře: „ Paní Kropáčková, já Vám
teď napíšu recept, ano!“ „Jé, pane
doktore, Vy také vaříte, to jsem si
vůbec nemyslela.“
Špatná diagnóza
Jde pán po ulici takovým pomalým,
širokým krokem a za ním vzrušeně
diskutují dva jiní pánové.
Po chvíli ho předejdou a jeden
z těch dvou se ptá: „Promiňte pane,
sledujeme vás už chvíli
a nemůžeme se s kolegou shod
nout. Kolega je ortoped a tvrdí, že
vaše chůze je způsobena artrózou
kyčelního kloubu. Já jsem neurolog
a domnívám se, že vaši chůzi ovlivňuje zánět sedacího nervu. Můžete
nám říct, co z toho je prav-da? “Pán
se na něj smutně usměje
a povídá: „Koukám, páni kolegové,
že jsme se v diagnóze zmýlili všichni
tři. Já jsem internista a myslel jsem
si, že to bude jen takový malý, obyčejný prd.......a nebyl.“

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ,
KOŠUMBERK 80, 538 54 LUŽE
AKREDITOVANÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

nabízí volné pracovní místo na pozici
ASISTENTKA NÁMĚSTKA HTS, EÚ
Náplň práce:
•
•

Zajišťuje administrativní práce sekretariátu, vyřizuje korespondenci,
připravuje podklady pro porady a jednání (včetně zápisů), zajišťuje pracovní cesty náměstka, zpracovává analýzy dle požadavku náměstka.

Nabízíme:
•
•
•
•
•

Hrubý plat po zapracování 17.000,- až 24.500,- Kč dle praxe, případný
růst osobního příplatku
Nástup možný 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:
•
•

SŠ ekonomického zaměření
psaní všemi deseti prsty, zvládání psaní textu na diktát, Word, Excel
časová ﬂexibilita

Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou adresu
per@hamzova-lecebna.cz, nejpozději do 24.7.2019.

ZKOUŠKY OHAŘŮ
Dne 8.6.2019 uspořádal Myslivecký
spolek Hubert Luže, Město Luže
a KKO ČR zkoušky vloh loveckých
psů. Slavnostního zahájení se zúčastnil místostarosta města Pavel Vod-

várka a předseda KKO ČR Miroslav
Drahota. Ke zkouškám nastoupilo 24
psů z České a Slovenské republiky,
z toho všichni uspěli v I. ceně. Tento
ročník byl v pořadí již 8. a zároveň
jsme rádi, že se všem zúčastněným
v Luži líbilo.

INFO Z RADNICE
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Z HAMZOVY LÉČEBNY
TISKOVÁ ZPRÁVA
Kvetoucí Hamzova léčebna se připojuje ke Dni fascinace rostlinami
2019, probíhajícímu pod záštitou
Miroslava Tomana, ministra zemědělství České republiky, a Asociace
soukromého zemědělství ČR, vyhlášeného Evropskou organizací
rostlinné biologie (European Plant
Science Organisation), Ústavem
experimentální botaniky AV ČR,
Českou technologickou platformou
rostlinných biotechnologií „Rostliny
pro budoucnost“ a Českou společností experimentální biologie rostlin.
Květiny a jejich pěstování hrají
v našem životě důležitou roli.
Nejvíce na nich oceňujeme jejich
estetickou funkci. Proto si i naši
pacienti sami osazují truhlíky přímo
na terasách pavilonů. Po mnohých
zkušenostech víme, že jejich samotné
zapojení do těchto aktivit přispívá
k jejich většímu zájmu o okolí a s
láskou pečují o vzrůstající rostlinky.
Samozřejmě, pokud jim to zdravotní stav dovolí. Ochotně se zapojují
i zaměstnanci. Květiny v květináči
dávají možnost realizovat potřebu
o někoho anebo o něco pečovat, jsou
důležitou součástí našich vztahů
a našich příběhů. Sami zúčastnění pacienti si rozkvétající truhlíky a mísy
pochvalují a pohled na barevné letní
„oázy“ na terasách jednotlivých pa-

vilonů nebo přímo v parku nás díky
barevnosti letních květů inspirují,
pokaždé v nich vidíme něco nového,
co naše smysly příjemně naladí.
Den fascinace rostlinami je
oslavou krásy a užitečnosti rostlin.
Ty jsou totiž nejen krásné, ale pro
lidstvo i zcela nepostradatelné. Bez
nich bychom neměli potraviny, papír,
nábytek, léčiva i mnoho dalších nezbytných věcí, jež nám denně usnadňují a zpříjemňují život. A snad právě
i proto můžete od letošního jara
obdivovat, pozorovat a objevovat
v Hamzově parku a arboretu po celý
rok nově vysazené kvetoucí nebo
barevné oázy. Krásným a efektivním
doplňkem jsou i barevné truhlíky, vysezené díky finanční podpoře města
Luže.
Studenti středních škol zde v rámci mezinárodního projektu zkoumají
biodiverzitu a její vývoj. Základní
a mateřské školy využívají prostředí
rozkvetlé léčebny k vzdělávacím programům. Jedním z nich byl projektový den pro lužskou mateřskou školu
S Kaštánkem do říše květů, který
proběhl v rámci cyklu akcí ke Dni
fascinace rostlinami. Naplno oceníme
krásu květů a barevných listů v každém ročním období, zejména však
v pozdním létě nebo na podzim,
kdy se neuvěřitelně a obdivuhodně
vybarví. A tak je zřejmé, že rostliny
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nemusí být atraktivní jen tvarem
a barvou květů. Každý dobře ví, co
dokáže podzim s listnatými stromy
a vydaří-li se tak, jako ten loňský, je
po ruce dlouhodobý barevný koncert
– nebo barevná paleta, za níž by se
ohlédl kdejaký malíř – krajinář. Ale
nepředbíhejme! Jsme na prahu léta
a právě koncem měsíce května slaví
svůj „svátek“ také botanické zahrady
a právě dnes, dne 28. května je celosvětově vyhlášen Den botanických
zahrad. A tak spolu s námi popřejte
Hamzově parku a arboretu v tomto
významném dni jen samé hluboké
a příjemné dojmy návštěvníků, vnímané všemi smysly, neboť Hamzův
park a arboretum se snaží učit umění
vnímat.
„Utrhl jsem květinu a zvadla mi.
Chytil jsem motýla a umřel mi
v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem.“ John Lennon
Kontaktní údaje:
Jana Zavřelová, DiS. referent PR,
kultury a metodik arboreta
Hamzova odborná léčebna pro děti
a dospělé. Košumberk 80, 538 54
Luže. tel. 469 648 115, 733 533 017.
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz. Další informace najdete na
www.hamzova-lecebna.cz
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   Žáci
Žáci pátého ročníku vyslechli zajímavou přednášku s fotoprezentací
o Evropě.
   A
A opět jsme sklízeli úspěchy. Žáci
prvního stupně vybojovali na Hrošiádě, atletické soutěži v Hrochově
Týnci, nádherné 2. místo z osmi škol,
žáci druhého stupně skončili na 5.
místě. Skupina žáků přírodovědného
kroužku pod vedením paní učitelky
Ivy Kovačkové se vypravila do Hlinska na soutěž poznávání rostlin. Lukáš Chadima ze 4. třídy obsadil hned
1. místo. Tomáš Baťa se umístil na
15. místě. Také v kategorii 2. -3. tříd
si děti vedly více než dobře. David
Roubínek obsadil krásné 3. místo,
Dianka Difková se umístila na 13.
místě a Sára Jirásková na 14. místě.
Všem dětem gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.

   Žáci
Žáci se také mohli zapojit do tradičního sběru bylin a sběru starého
papíru.
   Určitě
Určitě všichni se moc těšili na školní výlet. Navštívili zajímavá místa
a užili si sebe navzájem
navzájem  mimo
mimo školní
lavice. Letos jsme se vydali např. do
Jihlavské zoo, na zámek Potštejn,
do ZOO Svatý Kopeček a Botanické
zahrady Olomouc, do centra Prahy,
a třeba do Hradce Králové na trampolíny, Bílou věž, do Obřího akvária, do údolí Doubravy, okolí Lázní
Bohdaneč...
   Na
Na druhém stupni se žáci také
účastnili mnoha soutěží. Například
již zmíněná Hrošiáda, dále pak
poznávací soutěž v Hlinsku nebo
třeba cyklistické závody ve Vysokém
Mýtě. Také pomohli připravit Dětský
den pro naši Mateřskou
Mateřskou  školu  
školu

ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …
Závěr školního roku se přiblížil
mílovými kroky a poslední týdny
před prázdninami byly tradičně
nabité mnoha aktivitami. Školní výlety, exkurze, zeměpisná přednáška,
sportovní den, dětský den, účast na
soutěžích, pasování na čtenáře atd.
Psaly se ale také písemky, uzavíraly
známky a rozdávalo vysvědčení.
Rádi bychom Vás zde informovali,
alespoň o některých akcích, které se
na konci školního roku udály.
   Na
Na prvním stupni jsme si na poslední květnový den pro žáky přichystali „oddechový dětský den.“ Ze
školy jsme se přesunuli do krásného
prostředí okolní krajiny městečka Luže, na Tišinu. Zde nás čekal
„orientační běh“ s postřehovými
úkoly. Nikdo se neztratil (-:, do cíle
s výbornými časy doběhly všechny
hlídky. Ty nejlepší jsme ocenili jedlými medailemi. Všichni zúčastnění
dostali drobné sladkosti.
   Také
Také nás navštívila majitelka psího
hospicu. Se svým psím klientem
přijela osobně poděkovat za hmotné
dary, které jim naši žáci věnovali.
Připomínáme, že tato sbírka vzešla
z řad samotných žáků na žákovském
parlamentu a její realizace je dílem
především Báry Mackové ze sedmé
třídy, které za toto patří velké poděkování. Snad nemocné a staré pejsky
potěší i obrázky, které jsme pro ně na
přání nakreslili.

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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a zástupci tříd v žákovském parlamentu se zúčastnili krajské konference žákovských parlamentů
v Pardubicích.
Na konci května se žáci druhého
stupně zúčastnili ve Skutči vzdělávacího programu Nicholas Winton
– Síla lidskosti. Zde jim byl promítnut dokumentární film o záchraně
669 ohrožených dětí před druhou
světovou válkou. Po projekci filmu
proběhla beseda, kterou vedl Zdeněk
Tulis. Znal pana Wintona osobně,
o to byly informace zajímavější.
Reakce žáků na program byla velmi
pozitivní, někteří i sami přiznali, že
u promítání filmu dojetím plakali.
Proto si myslíme, že program splnil
svůj účel.
   Také
Také ve školní družině se to aktivitami jenom hemžilo.
hemžilo.  Ve
Ve čtvrtek dne
6. 6. 2019 jsme vyjeli na výlet do

nedalekých Nasavrk, kde byla našim
cílem keltská vesnice. Při prohlídce
vesnice se děti dozvěděly zajímavé
informace o způsobu života Keltů
a prohlédly si jejich obydlí. Také si
tu zařádily na bojišti a vyzkoušely si
střelbu z luku. V areálu jsme posvačili, děti si tu zakoupily nějaký ten
suvenýr a vyrazili jsme pěšky do Nasavrk. Tady jsme si koupili nanuky,
sedli do autobusu a vydali jsme se na
cestu domů. Výlet se nám vydařil a
určitě další výlet naplánujeme
i v příštím školním roce. Děkujeme
za příspěvek SRPŠ, který jsme použili na dopravu.
Jak jste se po celý rok mohli na
stránkách Zpravodaje dočíst, v naší
škole není o zajímavé dění nouze. Po
Po  
náročných měsících výuky přichází
pro děti, ale i učitele, zasloužené
volno. Rád bych jim všem popřál,

stejně jako Vám čtenářům, aby letních dní využili k načerpání energie
a nových zážitků. Zároveň bych chtěl
také všem kolegům a zaměstnancům
poděkovat za jejich práci v průběhu
celého školního roku. Velký dík patří
také zástupcům města v čele s paní
starostkou za výbornou spolupráci.
   II když jsme některé věci nestihli
a ne vše se podařilo podle našich
představ, budeme dál společně pracovat na tom, aby se děti ve škole cítily
dobře a aby se u nás naučily co nejvíce dovedností užitečných pro život.

NA ŠKOLNÍM
HŘIŠTI

šovat různými pochoutkami. Nás myslivce tato aktivita pochopitelně moc
těší a v červnu, v měsíci myslivosti
a ochrany přírody jsme vyrazili mezi
děti do družiny zase my, myslivci.
S dětmi jsme si popovídali o tom,
co my, myslivci v přírodě děláme
děláme  
a naopak – co mohou ostatní lidé
i děti dělat, aby příroda netrpěla naší
bezohledností a někdy hloupostí či
malou informovaností.
Popovídali jsme si i o zvířecích
pomocnících myslivců a ukázali jsme
dětem lovecké dravce a domluvili
kynologickou ukázku.
Děti projevovaly velký zájem
a my, zástupci Mysliveckého spol-

ku Hubert Luže děkujeme paním
učitelkám a vychovatelkám v družině
za úsilí, které v této oblasti výchovy
dětem věnují.

Environmentální výchova dětí je
úkol, který tato společnost buď
zvládne
zvládne  nebo
nebo nás čeká smutná
perspektiva ve formě zuboženého životního prostředí a možná i problémy
s vlastní budoucností.
Škola v Luži si je toho vědoma
a pořádá různé aktivity v této oblasti a zapojuje vedle učitelů i školní
družinu.
Děti mají patronát nad jedním
krmelcem zvěře v Paletíně a chodí
pravidelně srnkám a zajícům přilep-

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ
PRÁZDNINY!!!
Mgr. Vít Hospodka, Mgr. Lenka
Psotová a kolektiv učitelů a vychovatelek ze Základní školy Luže

Roman Kostelecký, Mirka + Lubor
Křivkovi
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MYSLIVCI VE TJ LUŽE SEZÓNA 2018 - 19
ŠKOLCE
Stalo se tradicí, že v měsíci červnu
mateřská školka v Luži otevírá bránu
své zahrady našim myslivcům. Členové mysliveckého spolku Hubert
Luže přicházejí pravidelně v červnu
- měsíci myslivosti a ochrany přírody
– za svými možná jednou budoucími
následovníky s vyprávěním o tom,
co dělají myslivci v přírodě.
S dětmi debatují o tom, jak by se
měli lidé v přírodě chovat. Zároveň
jim předvádějí i své čtyřnohé pomocníky – lovecké psy, a také sokolnické
dravce – jestřáby či sokoly. Ani letos
jsme na malé kamarády nezapomněli.
I když jsme jim nemohli z vážných
důvodů předvést vše, co jsme plánovali, myslíme si, že si děti užily
krásné, slunečné dopoledne společně
s myslivci.
Za MS Hubert
Roman Kostelecký, Mirka + Lubor
Křivkovi

Jaká byla mistrovská sezóna
2018/19? A mužstvo jako nováček
krajského přeboru obsadilo solidní
10. místo. K 27 podzimním bodům
přidalo na jaře 16. Možná, že se po
podzimních výkonech a 5. místě,
čekalo více. Ale odchod pěti hráčů
základní sestavy by asi zacloumal i
se zkušenějším týmem. V podzimní
části mužstvo hrálo fotbal, který se
divákům líbil, body za vítězství až
nečekaně rychle přibývaly. Dokonce 6 kol náš tým vévodil tabulce
krajského přeboru. Jarní část již byla
o něčem jiném. Již zimní přípravné
zápasy ukázaly, že průvan v základní
sestavě značně oslabil mužstvo. To
se i potvrdilo v prvních mistrovských
zápasech jara. Diváci se nestačili divit. Naši nehrají fotbal, ale kopanou,
soupeři nás lehce přehrávají, v tabulce se posouváme níže a níže. Bylo
třeba s mužstvem něco dělat, znovu
ho nastartovat na správnou vlnu. Po
vzájemné dohodě končí trenér M.
Kaluža a k mužstvu se vrací Marek
Kopecký. Mužstvo začíná postupně
měnit herní projev a bylo jen otázkou času, kdy se dostaví i vítězství.
Konečně začátkem dubna proti D.
Újezdu urveme tolik očekávané
první jarní body. Následuje ale zase
šňůra neúspěchů. Až měsíc lásky
vše otáčí. Naplno bodujeme ve třech
zápasech za sebou. Mužstvu se vrací
sebedůvěra a herní projev
z podzimní části, diváci znovu
nešetří potleskem. Ale pozor, nová
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mistrovská sezóna klepe na dveře,
a říká se, že ta následující, po té premiérové, bývá těžší. Proto bude nutné
do nové sezóny mužstvo posílit. Jen
tak se vyhneme situace z letošního
jara. Rezerva áčka na tom na jaře
byla ještě hůře. Podzimní výkony
vyšuměly jako pára nad hrncem
a místo deklarovaného boje o postup
do okresního přeboru se mužstvo
propadalo v tabulce. Kolektivy áčka
a béčka jsou vlastně spojené nádoby.
Nedaří-li se jednomu, odnese to
i ten druhý. Rezerva na podzim těžila
ze širokého kádru áčka. Odchodem
stabilních hráčů sestavy áčka v zimní
přestávce značně prořídl kádr A a nebyly již síly pomáhat béčku. Dalším
problémem, pro mě zásadním, byl
značný pokles tréninkové morálky
B mužstva. Solidní fotbal na okresní úrovni se nedá hrát bez tréninku,
je potřeba alespoň jednou za týden
potrénovat. V jiném případě hrajeme
jen proto, abychom si udělali žízeň.
Dorost nám udělal největší radost,
vyhrál meziokresní přebor týmů
z okresů Svitavy, Ústí n.O. a Chrudimi. Týmu prospělo vytvoření tzv.
souklubí s Dynamem Rosice. Dostatečný počet hráčů vytvořil zdravou
konkurenci.
Mladší žáci se celou mistrovskou
sezónu potýkali s nedostatečným
počtem hráčů, proto si museli vypomáhat hráči z přípravky. Přesto jejich
výkony byly nadějné a v celkové tabulce meziokresního přeboru obsadili
6.místo.
Nadějí do budoucna je kategorie
přípravek. Je radost sledovat ty nejmenší jak dělají první krůčky, třeba
jednou ke slávě. Přes všechno to
pozitivní u těch nejmenších si nemůžeme nějak vyskakovat. Úbytek dětí
ve fotbale je alarmující. Není to dáno
jen tím, že všeobecně děti a mládež
méně sportují, ale i tím, že dnes mají
větší výběr sportů a dnes i atraktivnějších než je fotbal. Proto musíme
v klubu přijít s něčím, co bude pro ty
nejmenší zajímavé a přivede
je mezi nás.
Jaroslav Gála

KAM ZA KULTUROU

fotbalový oddíl TJ Luže

PŘIPRAVUJE
LETNÍ FOTBALOVÉ
MINISOUSTŘEDĚNÍ:
Pro děti všech mládežnických kategorií - přípravka
mladší, starší a žáci - chceme zorganizovat malý
sportovní minitábor jako přípravu na novou sezonu, ale
také nábor nových zájemců.
Tábor je určen jak malým fotbalistům, tak i novým
zájemcům, kteří by si chtěli fotbal v Luži vyzkoušet.
termín: nástup ve středu 21.srpna odpoledne
/ ukončení v neděli 25.srpna dopoledne
místo: sportoviště Luže / ubytování v HL - ubytovna Helio
stravování: plná penze v jídelně HL
cena: 2.500,-Kč
ročníky dětí: 2013 - 2006

Pro organizační zajištění potřebujeme přihlášky
do 10.července !!! - stačí telefonicky, SMS nebo mailem;
další podrobnosti ( formulář přihlášky, souhlasy
zák.zástupců, atd. ) po dohodě s organizátory

KONTAKT: Tomáš Baťa - mob. 606 659 709,
mail tomaso37@seznam.cz
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PROVOZ Rodinného centra DaR
prázdniny 2019
Pravidelný program – Úterky: Klub Mamiňáček, Hrátky s batolátky; Pátky: Klub m_ANIMA, Vaření s písničkou.
Program v úterý a pátek je určený pro maminky s nejmenšími dětmi od 1 do 5 let. Stř
ředy: Klub Otazník od
14:30 - patří starším školkovým i školním dětem. Pondělí a čtvrtek: Pískáníčko pro děti. 
Střředy: Cvičení pro
zdraví od 17:00 na adrese Žižkova 178, Luže. Vstupné na pravidelné programy 20 Kč, páteční program + 20 Kč
za jídlo.
Adresa:
Družstevní
366,
Luže.
Kontakty

–
Dominika
Košnarová,
tel.:
603 880 938,
rodinnecentrum.dar@gmail.com, 
www.materskecentrum.estranky.cz
.

Pátek 12. 7.

8:00-12:00

Pátek 19. 7.

8:00-12:00

Pátek 26.7.

8:00-12:00

Pátek 2.8.

8:00-12:00

Úterý 6.8.

9:00-12:00

Úterý 13.8.

9:00-12:00

Úterý 20.8.

9:00-12:00

Úterý 27.8.

9:00-12:00

Pátek 30.8.

8:00-12:00

� VAŘ
ŘENÍ S PÍSNIČ
ČKOU - Domácí paštika z kuřecích jater s
čerstvými bylinkami a pečivem
� VAŘ
ŘENÍ S PÍSNIČ
ČKOU - Kapustová polévka s novým
bramborem a zeleninou
� VAŘ
ŘENÍ S PÍSNIČ
ČKOU - Cuketový nákyp pečený v troubě
se sýrem a šunkou
� VAŘ
ŘENÍ S PÍSNIČ
ČKOU - Pórková polévka s krutony z
celozrnného pečiva
� HRÁTKY S BATOLÁTKY – Pohádka polámal se
mraveneček
� HRÁTKY S BATOLÁTKY – Pohádka princezna na hrášku
� HRÁTKY S BATOLÁTKY – Pohádka o kohoutkovi a
slepičce
� HRÁTKY
S BATOLÁTKY
–
Pasování
na
školkáč
čky/š
školáč
čky
� VAŘ
ŘENÍ S PÍSNIČ
ČKOU - Trhanec pečený v troubě s
ovocem

Otevírací doba platí dle uvedeného seznamu. V případě nízkého zájmu změna otevírací
doby vyhrazena. Sledujte náš facebookový profil
https://www.facebook.com/rodinnecentrumdarluze/
.
Přejeme krásné letní prázdniny :-)

Aktivity projektu „Rodinné centrum DaR“ jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Činnost RC DaR podporuje celoročně Město Luže
a Pardubický kraj.

UVEDEME VÁS DO POHYBU
Srdečně Vás zveme na

5. letní den v Hamzově léčebně
dne 23. července 2019

spojený s Handicap tour 2018

HANDICAP TOUR 2019
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Záštitu převzali
Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní pro zdravotnictví,
Pardubický kraj
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR
a regionálního pracoviště NRZP ČR v Pardubickém kraji

Den otevřených dveří na hipoterapii - volba Koně SYMPATIE
ukázky lidových řemesel, prodej výrobků chráněných dílen
ukázky vozidel a kompenzačních pomůcek, nabídka služeb pro hendikepované
představení práce organizací, zabývajících se pomocí hendikepovaným
turistické zajímavosti Pardubického kraje, Soubor lidových staveb Vysočina
představení mobilního průvodce Hamzovým parkem a arboretem
51. Košumberské sportovní hry - představení zajímavých sportů pro specifické skupiny osob
bohatý doprovodný program, hudební vystoupení různých žánrů, skákací hrad, tombola a jiné
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VRACÍM
FOTOGRAFIÍM
DŮSTOJNOST
Sken starého
poškrábaného
negativu

Renovace poškozených fotograﬁí
Skenování negativů a diapozitivů
+ digitalizace vašeho fotoarchivu
+ odstranění nečistot a škrábanců
+ rekonstrukce poničených snímků
+ skenování ve vysoké kvalitě
+ kolorování fotograﬁí
+ velkoformátový tisk obrazů

M: 603 303 591
E: info@noinstant.cz
Zachráním
i vaše cenné
snímky

Zveme Vás do nově otevřené Kavárny v centru Skutče. Nacházíme
se v dolní části náměstí ve sklepních prostorách vedle Pizzerie
Tina na adrese Palackého náměstí 368, Skuteč.
prohlédněte si na facebook / KavárnaBarSklep
Přijďte se ochladit do našich prostor kde naleznete :
-

stylově zařízenou kavárnu
vinný sklep s širokou nabídkou kvalitního vína
příjemné posezení na terase – předzahrádkou s možností kouření
dětský koutek
vjezd a parkování pro kola a kočárky z ulice od muzea

Nabízíme :
Široký výběr káv a kávových nápojů z pravé čerstvě připravované italské kávy.
Zmrzlinové speciality – šejky, poháry, ledovou kávu, zmrzlina do kornoutu
Víkendové akce se zvýhodněnými míchanými nápoji
Více než 30 druhů alkoholu a 50 druhů vína
Nabídku dezertů a dortů (každou neděli odpoledne domácí buchty nebo koláče)
Nealko nápoje z lednice – včetně domácí limonády a ledového čaje

Provozní doba denně 10.00 - 22.00. V pátek a sobotu prodlouženo do 24.00

AKTUÁLNĚ Z MAS

AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.

Léto je v plném proudu a co připravuje MAS ve svém území? Pokračujeme v příjmu žádostí do výzev MAS
- č. 10 OPZ - PODPORA KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
A KOMUNITNÍCH CENTER II.,
kde rádi evidujeme zvýšený zájem
o podporu činnosti komunitního sociálního pracovníka, zvlášť s ohledem
na fakt, že budou vybudována 4 nová
komunitní centra. Pokračuje i do
výzva č.9 OPZ - ZAMĚSTNANOST
V ÚZEMÍ II., kde upozorňujeme na
prodloužení doby příjmu žádostí do
konce měsíce, ale důrazně doporučujeme včasnou konzultaci s kanceláří
MAS především za účelem posouzení souladu záměru se strategií
CLLD. Ukončena byla Výzva č. 8
IROP - Infrastruktura pro vzdělávání
III a je zahájen proces hodnocení.
Velmi intenzivním obdobím
procházejí také mateřské a základní
školy, neboť termín pro podávání žádostí o podporu do výzvy Šablony II
(výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064)
skončil v pátek 28. června 2019.
Oprávněnými žadateli byly také
školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní umělecké
školy, přičemž spolupráce s MAS využilo v posledních měsících 13 škol.
Zástupci kanceláře se také intenzivně podíleli na přípravě dokumentů
pro nové dotační období-proběhlo
vyhodnocení ojedinělého dotazníku
MAS ke zkušenostem s realizací
místních akčních plánů, které potvrdilo mnohostranný zájem na kvalitním přenosu informací, na bezpečném prostředí, které MAS dokáží pro
školy vytvářet, na potřebě inovací,
nových metod v pedagogické praxi,
důrazu na regionální přístup, na potřebě propojování formálního
a neformálního vzdělávání a trvalém
zajišťování podmínek pro úspěch
každého dítěte a žáka.

Pilně pokračují práce na žádosti
do Vzdálené dílčí podpory, v Luži
proběhla 1. schůzka pracovní skupiny, kterou tvoří zástupci obcí a škol
v Luži, Chrasti, Rosicích, Hrochově
Týnci, ve Skutči a zástupci MAS
a nyní je na posouzení monitorovacího výboru Agentury pro sociální
začleňování, zda nám tuto cestu
umožní využít.
Realizace avizovaného semináře
pro neziskové organizace (NNO)
k možnostem využití TECHSOUP,
GOOGLE aplikacím otevřela řadu
nových forem spolupráce mezi TPZ
PK (Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického kraje, MAS a dalšími NNO v území včetně možnosti
profesionálního zpracování žádostí
do výzev MAS i mimo ně, což již
první podnikatelé začínají úspěšně
využívat. Podnikatele, ale především
všechny návštěvníky regionu potěšíme připravovanými novými propagačními texty a materiály o našem
území, které vyjdou v letním čísle
časopisu Turista, a nový průvodce
s questy TO Chrudimsko-Hlinecko
bude k dispozici v informačních centrech měst.
Přestože je léto v plném proudu,
aktivity MAS pokračují vyhlášením dalšího kola oblíbené výzvy
MALÝ LEADER PRO ROK 2020
https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/
maly-leader/maly-leader-pro-rok-2019-438cs.html. Výzva je určena
pro neziskové organizace a obce,
které se věnují práci s dětmi a působí
v území MAS, v případě zájmu nás
neváhejte kontaktovat.
Novinkou je také prohloubení
spolupráce MAS s Pardubickým
krajem v oblasti monitorování projektových záměrů z území v databázi
https://www.rozvoj-pk.cz/. Záměry
zde uvedené budou aktualizovány
a stanou se podkladem pro Národní
investiční plán. Jedná se především o
záměry obcí, ale zájem kraje i MAS
se týká též podnikatelů a samozřejmě
nestátních neziskových organizací.
V rámci projektu Plánování
rozvoje sociálních služeb na území
MASSKCH vám tentokrát přinášíme
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informace o problematice exekucí
z pohledu sociální pracovnice města
Skuteč.
Zavírat oči před exekucí, není
řešením…
V České republice má s exekucí
zkušenost téměř každý 10. člověk.
Při své práci sociální pracovnice na
Městském úřadě ve Skutči se často
setkávám s klienty, kteří jsou zatíženi
exekucí. Někteří ani nevědí, kolik
exekucí mají, kolik peněz a komu
dluží a nemají k půjčkám žádné
smlouvy ani jiné písemnosti.
Pokud je člověk zaměstnaný, exekutor se ve většině případů sám přihlásí
jeho zaměstnavateli, aby mohly být
prováděny srážky ze mzdy. V tomto případě je možné zjistit u svého
zaměstnavatele, kolik exekutorů
požaduje srážky ze mzdy. Výpis
z centrální evidence exekucí je
možné zajistit během krátké chvíle za
poplatek na poště. Výpis je vydáván
Exekutorskou komorou České republiky prostřednictvím České pošty. Je
nutné předložit občanský průkaz
a zaplatit za 1 stranu výpisu 50,Kč. Na 1 straně výpisu mohou být
uvedeny cca 4 záznamy o exekuci. Je
zde uvedena spisová značka exekuce,
datum vydání usnesení/vyrozumění
o zahájení exekuce, jméno a telefonický kontakt na exekutora, který
exekuci řeší. Exekutora je možné
kontaktovat telefonicky, emailem
nebo dopisem. Zjistit výši dluhu,
domluvit si výši splátek nebo zajistit
chybějící doklady k exekuci. Vyplatí
se obrátit na odborníky z dluhové
poradny, kteří zhodnotí situaci
a navrhnou vhodné řešení. V některých případech je možné exekuci
zastavit a odložit, ale k tomu je nutná
právnická pomoc.
Na Městské úřady ve Skutči
a v Luži dojíždí 1x měsíčně pracovnice z dluhové poradny Romodromu
z Pardubic. Kontaktní osobou je Bc.
Kateřina Voříšková, č. tel. 774 792
309, e-mail: katerinavoriskova@
romodrom.cz. Zájemci o schůzku si
mohou sami domluvit termín
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a místo setkání. Je možné se sejít
jednorázově za účelem informační
schůzky, nebo se domluvit na pomoci
při řešení exekuce. Další možností
je obrátit se na dluhové poradenství
v Pestalozziho poradně v Chrudimi
(č.tel. 724 837 218, e-mail: ambulance@pestalozzi.cz), kam je třeba se
telefonicky objednat a počítat s tím,
že bude nutné poradnu navštívit opakovaně a doložit potřebné podklady
k posouzení. Všechny tyto služby
jsou bezplatné. Oddlužení řeší právníci poradny. Pomoc lidem s exekucemi nabízí také bezplatná telefonická linka Dluhové poradny – 800 214
214, www.dluhovaporadna.cz.
Zajímavé články a informace
k exekucím lze najít na odkazu www.
exekutormasmulu.cz.
Od 1.6.2019 je platná novela insolvenčního zákona. Oddlužení má nová
pravidla a díky nim by na něj mělo
dosáhnout více lidí. Dlužník splní
podmínky oddlužení v případě, že
mu během 5 let nebude oddlužení
zrušeno a vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat,
aby pohledávky nezajištěných věřitelů plně uspokojil. Novela současně
nabízí možnost zkrácené tříleté doby
oddlužení pro starobní důchodce,
osoby invalidní ve druhém a třetím
stupni a další dlužníky, kteří během
této doby uhradí alespoň 60% pohledávek nezajištěných věřitelů.
V každém případě je dobré hledat řešení a nežít ve strachu, kdy
zazvoní exekutor.
Co nesmějí exekutorští vykonavatelé zabavit podle § 322, OSŘ.
•

Běžné oděvní součásti, včetně
prádla a obuvi.

• Obvyklé vybavení domácnosti,
zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí
a nádobí, ledničku, sporák nebo
vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní prádlo, pokud
hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení
domácnosti.
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• Studijní a náboženskou literatru, školní potřeby /PC není školní
potřeba, bez vydaného potvrzení od
školy/, dětské hračky.

KNIHOVNA – DOVOLENÁ

• Snubní prsten, písemnosti osobní
povahy, snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného
nebo členů jeho rodiny a nosiče dat
těchto záznamů, pokud lze takové
záznamy přenést na jiný nosič dat,
a jiné předměty podobné povahy.
• Zdravotnické potřeby a jiné věci,
které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své
nemoci nebo tělesné vadě.
• Hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima
jednotlivce /6.820,-Kč/ podle zvláštního právního předpisu.
• Zvířata, u nichž hospodářský
efekt není hlavním účelem chovu
a která slouží člověku jako společník.
• Věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění
svých pracovních úkolů /převážně
u podnikatelů/.
Veverková J. sociální pracovnice
MěÚ Skuteč

Od 1. 7. do 12. 7. 2019 bude uzavřena městská knihovna v Luži
z důvodu dovolené.

VÝZVA
Nabízíme 2 volná místa v rámci
soutěže o nejlepší kančí košumberský
guláš „Dne myslivosti na hradě Košumberku“ 29. září 2019. V případě
zájmu volejte na tel: 608 410 987

VÝCVIK VÝJEZDOVÉ
JEDNOTKY - BAMBIVAK
Dne 17. května se naše VJ zúčastnila na skutečském letišti výcviku na
Bambivaku. Výcviku se zúčastnilo
13. členů.
Bambivak je nádoba v podobě
vaku, zavěšená pod vrtulníkem a používá se k hašení rozsáhlých lesních
a polních požáru. Společně s námi se
výcviku zúčastnilo dalších 6 sborů.
Výcvik se skládal z části teoretické
wa praktické – vak se plní pomocí
dvou hasičských cisteren.
Přejeme všem občanům Luže a
okolí krásné léto, a aby naší pomoci
nebylo potřeba.
VJ Města Luže

Pozvánka

na den otevřených dveří
Srdečně vás zveme dne 23. července 2019 k prohlídce Hamzovy léčebny
a komentovaného průběhu hipoterapie
Program:

9.00 - 11.30 hipoterapie dětí
12.30 -13.00 možnost vyzkoušet si hipoterapii
13.00 - 14.30 hipoterapie dospělých pacientů
Ukázky probíhají u pavilonu C, v případě nepříznivého
počasí v kryté jízdárně hipoterapie.
Po celý den se můžete účastnit aktivit,
připravených v rámci
Letního dne v Hamzově léčebně.
www.hamzova-lecebna.cz kamaradova@hamzova-lecebna.cz

469 648 526
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JAK RYCHLE ROSTE
TEPLOTA V AUTĚ?
Stačí několik minut v rozpáleném
autě a teplota uvnitř vozu stoupne
natolik, že malé dítě nebo domácího mazlíčka může stát čekání
v autě život. Během 10 minut se
teplota vyšplhá v průměru o 7 °C,
po dalších 20 minutách vzroste
i o 16 °C!
Tabulka znázorňuje, jak rychle
teplota v automobilu stoupá
Ačkoli policisté neustále varují, aby
rodiče nenechávali své mazlíčky
(nebo dokonce děti) v autě na slunci,
případů, kdy se záchranáři a policisté
pokoušejí z rozpálené pasti někoho
vysvobodit, stále přibývá.
Myslete na toto nebezpečí, kdykoli
se jen na chvilku vzdálíte z automobilu a chcete v něm zanechat své dítě,
mazlíčka nebo starého člověka.

ČERVEN – MĚSÍC
KRÁLOVSKÉ DISCIPLÍNY –
POŽÁRNÍHO ÚTOKU

Náš měsíc plný soutěží v požárním
sportu začal víkendem 25. a 26. května, kdy se konalo Okresní kolo Hry
plamen. Soutěžili jsme s nejmladším
týmem z celého okresu, neboť nás

Pátek 5. 7. 2019 OD 20 HOD.
Hřiště Luže VSTUP: 100,OD 22 HOD. HRAJE KAPELA KODEX rock

zastupovali čtyři pětiletí. Soutěž
byla těžká, po oba dva dny teploměr
ukazoval více než 30°C.
Náš tým se sice umístil na posledním místě, ale pro nás je velkým
úspěchem, že v žádné disciplíně
jsme nebyli diskvalifikováni a že děti
dokázaly, že umí.
31. 5. předvedli ukázky požárního
útoku v Hamzově léčebně při Dětském dni.
Druhý den nás čekala okrsková
soutěž, kde jsme postavili dvě družstva – starší a mladší. Samozřejmě,
že kolegové z Lozic byli rychlejší,
ale rychlost přichází se zkušenostmi.
8. 6. jsme se zúčastnili Dětské sou-

těže v požárním útoku v Třibřichách.
Která byla spojena s dětským dnem
a tak jsme si užili i zábavu. Na start
jsme postavili tři družstva. Přípravku,
mladší a starší. Děti zjistilyže při požárním útoku se může mnohé pokazit
a že je nutné pracovat jako tým a že
to umí.
To je pro nás, jako vedoucí, největší odměnou.
Pro děti byla odměna třídenní
tábor ve Svratouchu, kde si užili
spoustu zábavy a i tajemný program.
Chtěli bychom vám popřát krásné
léto a na shledanou v září.
Vaši MH
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KAMIONY…
Velký problém… V Luži, Radimi
a ve Voleticích se v posledních měsí
cích extrémně zvýšila těžká nákladní doprava. Toho jsme si všimli asi
všichni . Ráda bych k této ochromující negativní situaci sdělila, že nás
opravdu dopředu absolutně nikdo
neinformoval, a ani zpětně zatím
nikdo z dotčených oslovených firem,
nepodal žádné vysvětlení nebo konkrétní informace.
Co jsme udělali my na městě:
•
•
•

•

•

•

•

•

Obvolali jsme spoustu přepraních
společností, které nám potvrdili,
o jakou zakázku se jedná
a některé z nich i přijali opatření
ke snížení rychlosti projíždějících
kamionů.
Zjistili jsme tedy – neoficiálně
– že se jedná o přepravu kameniva z Budislavi a ze Skutče na
výstavbu dálnice D 35 (očekává
se přeprava 2 000 000 tun kameniva!!!).
Poslali jsme 7. 5. 2019 datovou
schránkou stížnost na ŘSD, ve
které požadujeme i přijetí zodpovědnosti státu za způsobené
škody. Do dnešního dne (14. 6.
2019 jsme i přes několik urgencí
bez odpovědi).
Stejnou stížnost s prosbou o
pomoc jsme 14. 6. 2019 poslali
také na Kraj a přímo na Vedoucí
úseku výstavby ŘSD ČR Správa
Pardubice.
Požádali jsme Dopravní inspektorát v Chrudimi o dočasné dopravní značení (snížení rychlosti)
a maximální navýšení měření
rychlosti a kontroly bezpečnosti
dopravy v našem katastru.
Pověřili jsme Městskou policii
Skuteč o prověření všech dopravních omezení, aby nedocházelo k jejich porušování (např.
překročení hmotnosti nápravy na
mostech).
Pověřili jsme Městkou policii Skuteč zvýšenou frekvencí
měření rychlosti a dohledem nad

INFO Z RADNICE
dodržováním silničních pravidel.
Zároveň i o monitorování
a řešení kolapsových dopravních
situací a následném informování,
abychom měli přehled o dění
a měli jsme podklady pro další
vyjednávání.
• V pátek 14. 6. 2019 mi zavolal
pan ředitel Ing. Bohumil Vebr
z ŘSD Pardubice a ujistil mě,
že jsou připraveni po celé akci
opravit poškozené komunikace.
Dále jsme se domluvili na svolání schůzky se všemi dotčenými
obcemi na Kraji, kde se bude celá
problematika probírat komplexně – nejde totiž jen o škody na
silnicích…
Naprosto souhlasím, že situace je
neúnosná… Opravdu se snažíme nějak zmírnit následky této situace, ale
situace je to hodně složitá. Přijímáme
fotografie z dopravních kolapsů, petice, apod. a předáme je na kompetentní orgány. Nadále budeme požadovat
zvýšení asistence policie a přijetí
zodpovědnosti investora za způsobené škody. Doufám, že v dalším čísle
již budeme mít k dispozici odpovědí
kompetentních osob…
Buďte, prosím, velmi opatrní, ať se
hlavně nikomu nic nestane….
Starostka Veronika

PRÁZDNINOVÝ
ČERVENEC
  Už je to tady! Přece tolik vytoužené prázdniny a neméně vytoužené
dovolené. Nemáme příliš jistot na
této planetě – Zemi, především v
dnešním světě. Ale k těm málo skutečnostem patří, že přichází červenec.
Tento měsíc prakticky navazuje na
předešlý, kupříkladu ve sběru červených, chutných a výživných plodů,
česání meruněk, broskví. K tomu se
dále přidávají typická červená rajská
jablíčka, nemohu opomenout též na
sbírání zdravých plodů: borůvek,
okurek, hub, někde již i melounů
a paprik, rynglí, blumek, … Z některých uvedených sběrů si mnozí
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lidé udělali vášnivého koníčka – tzv.
hobby. Zvláště se jedná o vyhledávání a zpracování hub. V tom hraje naše
republika velký prim v evropském
porovnání. Šikovné kuchařky
i kuchaři z nich dokáží vyprodukovat
velmi delikatesní jídla – od polévek
přes smaženici, guláš až k houbovým
řízkům. Prý každá houba je jedlá,
avšak některá jen jednou!!! Pochopitelně, že k základu jejich existence
je zapotřebí splnění dvou spojených
podmínek: tepla a vláhy. Bohužel
každým rokem toto splněno nebývá.
K další části dnešního mého zamyšlení mne inspirovala tázací věta
jedné spoluobčanky z nedávné doby:
„Vidíte ty obrovské a nekonečné
žluté lány?“ Hned jsem odpověděl:
„Ano, vidím je vlevo, vpravo, před
sebou i za sebou.“ Bylo znát, že ta
paní je alergička – astmatička, špatně
dýchala a v obličeji se jí objevily také
slzy. Takto postižených pacientů je u
nás celá řada. Z úst jednoho významného českého politika jsem slyšel, že
musíme osívat takové množství řepky
olejky, protože dovoz palmového
oleje je drahý. Avšak nedodal, že je
to velmi výnosný byznys, jak pro
pěstitele, tak i producenty této žluté
rostliny.
Naskýtá se otázka, není to na úkor
třeba výsadby tradiční univerzální
plodiny – brambor? Anebo budu pokračovat, vysévání obilí, potravinářské pšenice, sladovnického ječmene,
cukrové řepy – bílého zlata, chmele –
zeleného zlata. V neposlední řadě píši
o vysévání luštěnin, máku, lnu, mnoha druhů zeleniny, sázení ovocných
stromů, atd. Statistiky a průzkumy
nám dávají jednoznačnou odpověď,
že ano! Ta naše rodná vlast chce
všechno dovážet z ciziny za každou
cenu?? Mám ještě dvě nepříjemná
fakta ke zveřejnění: ročně se ztrácejí,
resp. zanikají stovky hektarů kvalitní
orné půdy k výživě obyvatelstva.
V loňském roce uhynulo v ČR údajně
130 včelstev vlivem chemických
postřiků (pesticidů).
Měsíc červenec má, stejně jako
květen, dva státní svátky, které se
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slaví až po roce 1989. První z nich připadá na 5. den a je to Den Slovanských
věrozvěstů – svatých Cyrila a Metoděje
(Cyril se někdy nazýval Konstantin).
Kníže Břetislav II. kontaktoval byzantského císaře Michaela III. o vyslání
těchto dvou bratrů na Velkou Moravu.
Stalo se tak v 9. století, konkrétně L. P.
863, kdy oba misionáři přišli k nám
z řecké Soluně. Příchod těchto věrozvěstů na naše tehdejší území je označován, z pohledu dějin, jako začátek
křesťanství a vzdělanosti do českých
zemí. Oba společně vytvořili písmo –
tzv. hlaholici a též prosadili staroslověnštinu jako oficiální jazyk – v té době
– jako řeč bohoslužební. Jsou patrony
Evropy, jejich jména se oslavují v několika státech.
Druhý svátek je 6. 7. a je to Den
upálení Mistra Jana Husa. Jan Hus se
narodil někdy okolo roku 1370 v malé
české vesničce jménem Husinec
u Prachatic. O jeho dětství a dospívání
moc nevíme. Víme však, že vystudoval
a od roku 1398 učil na Pražské univerzitě, v letech 1409 až 1410 se stal jejím
rektorem. Snažil se o reformu katolické
církve, bojoval proti zhýralému životu
některých kněží jakožto samotného papeže, nelíbilo se mu kupčení s odpustky, atd. Proto byla na Prahu uvalena
církevní klatba (nekonaly se svatby,
pohřby, křty dětí) dokud mistr Jan
město neopustí. Prahu opustil a přijal
pozvání na církevní koncil v Kostnici.
Tam ovšem své učení – kázání neodvolal, a proto jej prohlásili za kacíře.
Z tohoto důvodu Husa 6. července L. P.
1415 nemilosrdně na hranici upálili. Za
tento čin se polský papež Jan Pavel II.
veřejnosti několikráte omluvil.
Započal jsem prázdninami a dovolenými a tímto tématem končím. Před několika dny jsem slyšel v rozhlase zprávu
z některých koupališť: „Dnes zavřeno,
nejsou dveře, … nejsou dlaždice,…
nejsou lidé na obsluhu,…“ Není to
žádný vtip, nýbrž holá realita. Nepřeji
samozřejmě nikomu, aby se s těmito
nepříjemnostmi shledal. Naopak, ať
každý turista – výletník, prožije super
krásné tohle líbezné období!
František Ulrich
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
S platností od 1. 7. 2019 měníme úřední hodiny Městského úřadu v Luži:
Pondělí

7:30 – 11:30   12:30 – 16:30 – úřední den

Úterý

7:30 – 11:30   12:30 – 15:00

Středa

7:30 – 11:30   12:30 – 16:30 – úřední den

Čtvrtek

Zavřeno pro veřejnost

Pátek

7:30 – 11:30   12:30 – 14:30

Děkujeme za pochopení! Ve čtvrtek se každý zaměstnanec bude intenzivně
věnovat své agendě, zpracovávání podkladů, kontinuální práci, atd. Tato
změna se NETÝKÁ Turistického informačního centra!
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NABÍDKA
PRONÁJMU BYTU
MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme uvolněný
byt č. 12, v čp. 259, v ulici
U Stadionu v Luži, k nastěhování
od 1.8.2019
Byt č. 12, v 2. podlaží domu o velikosti 1 + kk, koupelna, WC, chodba,
sklepní kóje. Celková započitatelná
plocha bytu 55,99 m2
Nájemné: 2 447,- Kč/měsíčně + cca.
2 300,- Kč/měsíčně záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu 1 roku,
s možností prodloužení
Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do
17.7.2019 do 16.00 hod na podatelně městského úřadu v Luži.
2. Byt může být přidělen:
a) Samostatně žijící osobě, jejíž

POZVÁNKA
průměrný měsíční hrubý příjem
v období šesti kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek
průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství.
b) Osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný
hrubý měsíční příjem domácnosti
nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy 1,5 násobek
průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství.
c) Osobě, která nemá vlastnické
nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto
podmínku musí splňovat i další
členové domácnosti, kteří mají
v bytě bydlet.
3. Uchazeč nesmí mít žádné
nezaplacené závazky vůči městu
Luže.
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4. Uchazeč před podpisem
nájemní smlouvy složí peněžitou
jistotu na zajištění plnění povinností z nájmu a to ve výši trojnásobku nájemného tzn.
7 341,-Kč.Peněžitá jistota je vratná po skončení nájmu.
Prohlídka bytu se uskuteční na
požádání dle dohody na tel: 469
633 987, 777 320611.
Žádosti o pronájem bytu se budou
přijímat do 17.7.2019 do 16.00 hod
na podatelně městského úřadu v
Luži. Tiskopis žádosti o byt je elektronicky ke stažení na webových
stránkách www.luze.cz.
Součástí žádosti je nutné doložit
příjmy dle pravidel přidělení bytu.

VÝSTAVA
Další expozici výstavy AN & an si
budete moci prohlédnout v Galerii Ve
zvonici ve Vysokém Mýtě. Obrazy
ALEŠE a fotografie aleše Němečkových budou tentokrát doplněný
o další díla rodinného „klanu“ sochy a vystřihovánky ZN & KN
Zdeňka a Kornelie Němečkových.
Vernisáž zahájí výstavu v pátek
26. července v 17 hod., ukončení
v neděli 25. srpna 2019. V letních
měsících otevřeno ČT až NE 10.00 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

VZPOMÍNKA
Dne 7. července uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil náš drahý a milovaný
manžel, tatínek, dědeček pan Milan
Žejdlík. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Manželka s dětmi a vnoučaty.
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FINANČNÍ VÝBOR – LANOVKA

ČERVENEC 2019

31

32

WWW.LUZE.CZ

BENEFIČNÍ KOCERT

PRAGUE CELLO
QUARTET

Kostel sv. Jakuba v Nových Hradech
hostí pravidelně významná hudební
uskupení. Již zde koncertoval Spirituál Kvintet, Hradišťan nebo Musica
Bohemica. Pro letošní léto jsme
připravili vystoupení známého souboru čtyř mladých hudebníků Prague
Cello Quartet.
Čtveřice mladých cellistů přináší
originální úpravy nejen nejznámějších klasických skladeb, ale také
filmových melodií a jazzových, rockových nebo popových hitů. Jejich
cílem je bavit diváky kreativními
úpravami známých skladeb i inteligentním humorem a bourat hranice
mezi zábavou a klasickou hudbou.
Přijměte naše pozvání a přijďte si
vychutnat zajímavou hudbu v krásném prostředí barokního kostela sv.
Jakuba v Nových Hradech.
Letošní koncert je pojat jako
benefiční, protože kamenné zdi, které
obklopují areál kostela, jsou
v havarijním stavu a část zdi se již
v lednu letošního roku zřítila do
přilehlé vozovky. Náklady na opravu
zdí se budou pohybovat řádově v milionech korun, a tak chceme i tímto
způsobem podpořit realizaci nutných
oprav.
Koncert se uskuteční 25.8.2019 od 17
hodin v kostele sv. Jakuba
v Nových Hradech.
Vstupné činí 250,-Kč
150,-Kč pro studenty.
Předprodej vstupenek od
15.7.2019. Obecní úřad Nové Hrady
tel. 469 325 104, Muzeum dýmek
Proseč-tel. 468 000 265, Informační
centrum Litomyšl-tel. 461 612 161
a Informační centrum Luže-tel. 463
034 720.
Další informace jsou uveřejněny na
www.farnispolecenstvi.cz

INFO Z RADNICE
VLASTIVĚDNÝ
KROUŽEK
Poslední setkání vlastivědného
kroužku se neslo v duchu vzpomínek na závěrečné dny Druhé světové
války a nacistické okupace českých
zemí. Hovořili jsme o živelném povstání 1. května 1945 v Přerově, kdy
přerovští obyvatelé společně
s partyzány, povzbuzeni mylnou
zprávou místního rozhlasu o konci
války, začali odzbrojovat německé
vojáky. I přes to, že povstání bylo nakonec krvavě potlačeno, odstartovalo
sérii dalších povstání na celém území
Protektorátu, která vyvrcholila v boji
s okupanty v Praze.
Následovala diskuse o působení
místních partyzánských jednotek
v okolí Luže bezprostředně po konci
války. Během tohoto „bezčasí“ velká
většina konfidentů gestapa rychle
převlékala kabáty a samozvaní partyzáni se pasovali do rolí soudců vynášejících ortel nad lidskými osudy.
V rámci uplatňování principu kolektivní viny, který provázel bouřlivý
odsun Němců z Československa,
bylo velmi často masakrováno i civilní obyvatelstvo. Toto téma je proto
dodnes velmi citlivé a vyvolává
mnoho kontroverzí mezi pamětníky
nejen v Luži, ale všude tam, kde
k podobným excesům docházelo.
Zmínili jsme také osobnost jednoho z našich nejznámějších
a nejslavnějších vynálezců 19.
století, Františka Křižíka. Málokdo
to možná ví, ale „český Edison“, jak
se mu přezdívalo, se ženil v Luži na
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Chlumku. Proč právě tady? Ještě
za svých studií v Praze navštěvoval
František Křižík taneční kurzy, kde
se r. 1870 seznámil s tehdy sedmnáctiletou Pavlínou Štulíkovou, dcerou
mlynáře Jana Štulíka z Dolů (č. p.
12), která se v Praze učila na švadlenu. Mladí lidé v sobě brzy našli
zalíbení a po krátké korespondenci
byl František Křižík pozván do Dolů
na návštěvu. Štulíkovým se pětadvacetiletý inženýr zalíbil a již po druhé
nebo třetí návštěvě byla sjednána
svatba. Ta se uskutečnila 7. 11. 1871
právě na Chlumku. Manželství bylo
šťastné, vzešlo z něj šest dětí a trvalo
až do Pavlíniny smrti 7. května 1923.
Další setkání vlastivědného
kroužku proběhne 15. 7. od 13:00 ve
Volnočasovém centru Luže. Případní
zájemci jsou srdečně vítáni.
Za členy Mgr.
Dominik Pidima

OMLUVA
Tímto se omlouváme občanům, kteří
bydlí v domech čp. 182, 136, 131
a 123 v Jeronýmově ulici, že výstavba příjezdové asfaltové komunikace
k jejich nemovitostem se z důvodu
prodloužení stavebního povolení
posunuje na podzim roku 2019.
Ostatní rekonstrukce komunikace
v Jeronýmově ulici proběhne dle
plánu v tomto měsíci.
Děkujeme za pochopení, a ještě
jednou se omlouváme za způsobené
potíže!

NABÍDKA

PRONÁJMU BYTU
Společnost Lesy Luže s.r.o. pronajmou byt v Domě pro seniory
v čp. 49, v Bělé, k nastěhování od
1.8.2019
Byt č. 6, ve 2.patře o velikosti 2 + kk,
koupelna s WC, předsíň.
Celková započitatelná plocha bytu
88,57 m2. Nájemné: 4 871,-- Kč/měs.
+ záloha na služby cca.3000,-Kč
Nájemní smlouva se sjednává na
dobu neurčitou.
Pravidla přidělení bytu:
•
•

•

Podání písemné žádosti do
17.7.2019
Byt může být přidělen nájemcům starším 70-ti let, kteří jsou
soběstační nebo mladším seniorům, kteří mají alespoň první
stupeň omezení.
Žádost si mohou podat i ostatní
zájemci.

Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 469 633 987,
777 320 611.
Žádosti o pronájem bytu se budou
přijímat do 17. 7. 2019 na podatelně městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o byt je elektronicky
ke stažení na webových stránkách
www.luze.cz.
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DĚTI NA HRADĚ

Dětský den ukončilo svižné taneční vystoupení dětí z Kroužků východní Čechy a divadelní představení
žáků ZUŠ Luže pod vedením paní
učitelky Hrubé.
Na nádvoří hradu byla pro návštěvníky uspořádána výstava prací dětí
z MŠ Luže nazvaná „Ekologie očima
dětí“.
Celý dětský den na Košumberku
zorganizovali dobrovolníci z místního sboru Církve adventistů sedmého
dne za podpory těchto sponzorů,
kterým velmi děkujeme a jejichž
sponzorské dary vyhrávaly děti jako
odměny: Město Luže, Autoservis
Pavel Radoň, Restaurace Na Kovárně, Restaurace Vídeň, Ifaso Petr
Neufinger, Asia Euro Market – HAI
TRAN XUAN, Řeznictví a bufet
Marek Pondělíček, Kadeřnictví Luže
– Kolářová - Koukalová, Květiny
a dekorace – Radka Bartošová, Zdravá výživa – Bašusovi, Květinářství
Zavřel, Informační centrum OSN
v Praze a EKOKOM.

KOŠUMBERK

V neděli 9. června 2019 patřil hrad Košumberk dětem! 16.
košumberský dětský den přivítal
všechny návštěvníky krásným počasím, jakoby příroda měla radost
z toho, že dětský den nese název
EKOLOGICKÁ POHÁDKA.
Akci uvedl pěkně po svém Rumcajs s Mankou a společně všem
divákům představili další pohádkové
postavy s jejich stanovišti. Pro děti
byla připravena celá řada zajímavých
úkolů a aktivit, po jejichž splnění získaly drobné odměny. Na stanovištích
se děti učily jak pečovat o životní
prostředí, aby nám ta planeta déle
vydržela. Mach a Šebestová, vodník,
Popelka, Maková panenka, Krteček,
víla Amálka a další postavičky se
umně snažily v dětech vzbouzet lásku k přírodě. Na závěr dětského dne
byla také losována tombola s hodnotnými cenami.
Vstupné na akci, výtěžek z tomboly a další dary v celkové výši 22
085,-Kč byly věnovány prostřednictvím humanitární organizace ADRA
na podporu nemocnice v keňském
Itibu. Všem děkujeme za tuto velmi
důležitou finanční podporu, která
pomůže chudým a potřebným lidem
v Keni. O nemocnici v Itibu byl
natočen dokumentární film s názvem
„Daleko za sluncem“ (je volně ke
sledování či stažení na internetu).
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Za tým organizátorů
Čestmír Šťovíček

KONTEJNERY

NA BIOLOGICKÝ

ODPAD RADIM
A BĚLÁ

V Bělé a v Radimi byly umístěny
kontejnery na biologický rozložitelný odpad (kód 200201: tráva, listí,
seno, piliny, hobliny, sláma, kompost). Není určeno pro větve a dřevní
odpad! V Bělé je umístěn vlevo od
příjezdové cesty ke hřišti, v Radimi
u kulturního domu. Kontejnery
budou označeny příslušným popisem
odpadu. Kontejnery jsou Vám plně k
dispozici.
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FOTOGALERIE
Den dětí v Hamzově léčebně

Pasování čtenářů 1.A, 1.B

5. Muzejní noc | Foto: A. Němeček

5. Muzejní noc | Foto: A. Němeček
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