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Informační měsíčník města Luže
Sportovní areál Luže
Neděle 25. 8. od 14:30
LUŽE : TJ SVITAVY
Fotbal - krajský přebor
Sportovní areál Luže
Neděle 25. 8. od 17:00
LUŽE B : MEZILESÍ NAČEŠICE B
Fotbal - okresní soutěž. Sportovní areál
Luže
Neděle 25. 8. od 20:00
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Letní kino pro děti
Hrad Košumberk | zdarma

KAM POVYRAZIT
Každá první neděle v měsíci
OTEVŘEN KOSTEL V JANOVIČKÁCH

Úterý – neděle 10:00 – 17:00
OTEVŘEN HRAD KOŠUMBERK
Sobota 3. 8. od 9:00
NOHEJBAL – generační turnaj
Sportovní areál Bělá
Sobota 3. 8. od 20:00
ZÁMĚNA – divadlo Pardubice
Hrad Košumberk | vstupné 100,- / 70,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
Sobota 10. 8. od 20:00
KDO UTEČE, VYHRAJE
Divadlo J. Tejkla HK
Hrad Košumberk | vstupné 100,- / 70,Neděle 11. 8. od 15:00
O ČERVENÉ KARKULCE – divadlo
pro děti | Hrad Košumberk | zdarma
Pondělí 12. 8. od 13:00
VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Volnočasové centrum Luže

Středa 14. 8. od 21:30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – letní kino
Hrad Košumberk, vstupné 60,Pátek 16. 8. od 20:00
POUŤOVÁ ZÁBAVA
– hraje QUATTRO
Sportovní areál Luže | vstupné 70,Sobota 17. 8. od 15:00
DCERY MATKY ZEMĚ
– divadlo ToTem
Kostel Janovičky | vstupné dobrovolné
Neděle 18. 8. od 8:00, 9:30 a 11:00
OKURKOVÁ POUŤ
Chrám Panny Marie Pomocné
na Chlumku
Neděle 18. 8. 2019 od 15:00
O SMOLÍČKOVI
Divadlo pro děti | Hrad Košumberk,
vstupné - 60,-, /20,Středa 21. 8. od 21:30
CHATA NA PRODEJ – letní kino
Hrad Košumberk | vstupné 60,Sobota 24. 8. od 8:00
16. ROČNÍK TENISOVÉHO MEMORIÁLU KARLA BLÁHY
Sportovní areál Bělá
Sobota 24. 8. od 20:00
DO ZDI – divadlo Exil Pardubice
Hrad Košumber| vstupné 100,- / 70,21. 8. - 25. 8.
LETNÍ FOTBALOVÉ MINISOSTŘEDĚNÍ

Středa 28. 8. od 21:30
PREZIDENT BLANÍK – letní kino
Hrad Košumberk | vstupné 60,Pátek 30. 8. od 11:30
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Hrad Košumberk | zdarma
Sobota 31. 8. od 9:00
MEMORIÁL JANA
STOKLASY V POŽÁRNÍM SPORTU
Sportovní areál Bělá
Sobota 31. 8. od 16:00
POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ
S HUDBOU
Sportovní areál Bělá
Sobota 31. 8. od 21:00
POPRASK NA LAGUNĚ
JDO Jaroslav Luže
Hrad Košumberk | vstupné 100,- / 70,Neděle 1. 9. od 9:00
TURNAJ PŘÍPRAVEK VE FOTBALE
Sportovní areál Luže
Sobota 7. 9. od 7:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DVOJIC
Rybník pod Voleticemi
Sobota 7. 9. od 20:00
SPINÁLNÍ PLES UPÍRŮ
Sokolovna Luže
Sobota 7. 9. od 10:00
KILOMETRY PRO SPINÁLKU
Hamzova odborná léčebna
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SRPNOVÉ SLOVO Z RADNICE
Máme za sebou polovinu léta… Snad
si ho všichni užíváte v klidu a ve zdraví a odpočíváte, jak to jenom jde.
Na hradě se už naplno rozjelo Košumberské léto a celý srpen se pokračuje dál. Ještě se máme na co těšit – čekají nás krásná divadla, jak
pro děti, tak pro dospělé, letní kino
a o velkolepý závěr léta na hradě se
postarají Městské slavnosti (30. 8.)
a lužský divadelní spolek Jaroslav
s jejich úspěšným Popraskem na Laguně (31. 8.). Tak přijďte!
Příští sezónu bezbariérovou lávku
na hrad ještě dozdobí krásné dřevěné
interaktivní herní prvky, aby pro děti
(a myslím, že i pro dospělé) nebyla
procházka po lávce nudná, a ještě se
dozvěděly něco o přírodě. Na herní prvky na lávku nám z velké části
přispěje Pardubický kraj. Co se týče
hradu Košumberk, tak v současnosti
skládáme dohromady pracovní skupinu, která bude mít za úkol pečovat
o hrad a rozvíjet ho. Právě probíhají

projekční záchranné práce a na nás
je teď nelehký úkol, sehnat za pomoci dotací co nejvíce peněz, abychom
hrad udrželi v dobrém a bezpečném
stavu i pro další generace.
Dále právě probíhá nadlimitní veřejná zakázka na dodání nové cisternové automobilové stříkačky pro
výjezdovou jednotku SDH Luže,
tedy automobil, který bude kdykoliv
připraven pomoci nám všem v nouzi.
V současné době má naše výjezdová
jednotka 19 členů, z toho vždy minimálně 4 jsou okamžitě připraveni vyjet a pomoci. Za to jim patří dík!
Ráda bych Vás také s předstihem
informovala a plánované změně
v systému odpadového hospodářství
v Luži a místních částech. Pokud vše
dopadne dobře, tak nás čekají změny,
které do budoucna budou mít obrovský pozitivní efekt. O všem se včas
dozvíte, možná už v dalším zpravodaji .Na konci srpna náš městský tým
opustí pan Zdeněk Basař, který je

dlouholetým zaměstnancem města.
Jménem vedení města mu moc děkujeme za jeho práci a jeho zednický
um. Přejeme mu do nového zaměstnání hodně síly a štěstí!
Od 1. srpna náš tým naopak posílí paní Vanda Křepelková, která bude
mít na starosti správu, údržbu a péči
o veřejnou zeleň, o městský mobiliář, o dětská hřiště a bude pravidelně
monitorovat pořádek/nepořádek na
veřejných prostranstvích. Vítáme ji
a přejeme hodně trpělivosti a všímavé
oči.
Přeji Vám za všechny zaměstnance města krásný zbytek léta a klidnou
přípravu na školní docházku. Děkuji
všem za trpělivost, když se nám třeba
hned něco nedaří a děkuji také všem,
kterým nevadí občas přiložit ruku
k dílu a pomáhají nám tak všem žít
v lepším místě a hlavně – jdou nám
příkladem. Děkuji Vám!

AKTUÁLNÍ
INFORMACE

PRO ZASMÁNÍ

INZERCE

Syn ráno při snídani: „Mami, já už do
té školy nechci. Děti si ze mě dělají legraci a učitelky mne nesnášejí.“
Maminka na to: „Dost odmlouvání,
musíš tam! Jednak je ti už přes čtyřicet a hlavně – děláš tam ředitele!“

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

Spoustu aktuálních informací z města
se dozvíte na facebooku města Luže:



https://www.facebook.com/
MestoLuze/

Všechny akce a novinky (včetně uzavření hradu při svatbách) o hradě Košumberku najdete na facebooku hradu:
https://www.facebook.com/
hradkosumberk/



Webové stránky města Luže v novém
kabátě:



https://www.luze.cz/

Webové stránky hradu Košumberk
(nový kabát je teprve čeká):



https://hrad-kosumberk.cz/

Kdo je gentleman? Přece muž, který
ví přesně, kdy má jeho manželka narozeniny, ale neví kolikáté.
Ptá se máma Pepíčka: „Proč krmíš
slepice čokoládou?“ On na to odpoví:
„Aby mi snesly kindervajíčko!“
Maminka říká synkovi: „Když se ti
tak líbí Harry Potter, nechceš být také
kožním lékařem?“
„Ale Harry není kožní lékař…“
„Opravdu? Tak proč pořád mluvíš
o Bradavicích?“

Vaše starostka Veronika

PODĚKOVÁNÍ ZA
ZÁCHRANU ŽIVOTA
Jménem dcer a manželky pana Jiřího,
kterému se 13. dubna zastavilo srdce
na hradě Košumberku při Velikonočním jarmarku, děkuji Kamile Kopecké, Lucii Jožákové, Boženě Jožákové,
Veronice Smitkové a také hasičům
z lužské výjezdové jednotky (Jaroslav
Neumann, Martin Neumann, Vladimír
Bulva, Lukáš Koudelka a Jiří Terer) za
jejich okamžité a precizní poskytnutí
první pomoci. Celá záchranná akce trvala dlouho – přes 40 minut, a i přesto
to pan Jiří zvládnul bez následků. To
svědčí o velmi dobré práci všech zúčastněných a patří jim za to ohromné
DÍKY! Pan Jiří se teď cítí velmi dobře
a od letošního dubna už bude slavit každý rok dvoje narozeniny
Veronika Pešinová

INFO Z RADNICE
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NAŠE MĚSTO RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ
ULEVILA ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Loni občané odevzdali k recyklaci 6 236,70 kilogramů starých
spotřebičů. Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky
environmentálnímu
vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů
CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s městem dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vyřadili 6 236,70 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně
předali k recyklaci, jsme uspořili
88,50 MWh elektřiny, 5 079,62 litrů
ropy, 385,95 m3 vody a 3,11 tun primárních surovin.Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 18,21 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 80,12 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprá-

vou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17
000 sběrných míst. To je pětkrát více
než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již
v každé středně velké obci. Zároveň
ulice a separační stání jsou doplněny
o červené kontejnery na drobné elektro.
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší
sběrné místo na
           www.sberne-dvory.cz nebo na
           www.cervenekontejnery.cz.

OSADNÍ VÝBORY A VÝBOR
PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

NAPIŠTE NÁM

PODĚKOVÁNÍ

Prosíme Vás, pokud bude špatně rozumět městskému rozhlasu (nebo nebude fungovat vůbec), hned napište
SMS na tel: 733 184 221 – nezapomeňte uvést umístění hlásiče.

Velmi děkujeme MÚ za umístění většího kontejneru na plasty. Splnilo se
nám letité přání, aby bylo vždy možné
plasty odložit a nemusely zůstat jen
opřené pytle o plný kontejner, nebo
vézt zpět domů. Současně děkujeme
za včasné doručování lužského zpravodaje.

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 u Bc. Lady Vodičkové.
Děkujeme!

Děkujeme za spolupráci!

KONTEJNERY

Občané z Dolů

Podzemní kontejnery v Lipce (přes
silnici u hřbitova) a polopodzemní
kontejnery u velké školy jsou již plně
v provozu. Využívejte jejich velkou
kapacitu a třiďte odpad!
Děkujeme!

NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA
NA GYNEKOLOGII V LUŽI
Od září 2019 budeme ordinovat ve
středu od 12:00 do 16:00. Nově možnost objednání mezi 14 a 16 hodinou.
Telefon 774 671 205.
MUDr. Dagmar Remešová

KYNOLOGOVÉ –
UPOZORNĚNÍ
Střelecko - kynologický areál není
místo pro venčení vašich čtyřnohých
kamarádů a pokud už tam něco po Vašem psu zůstane, tak by bylo dobré to
UKLIDIT !!! Pro tyto účely zde byla
malá lopata i tu někdo odcizil. Naše
překážky nejsou prolézačky pro děti!           
Děkujeme!
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MĚSTSKÁ POLICIE VČELÍ ROJ SE USADIL

SKUTEČ INFORMUJE

Městská policie Skuteč v současné
době působí na katastru měst Skuteč a Luže v počtu čtyř strážníků.
Po odchodu vrchního strážníka p.
Štorka (konec dubna 2019) bylo na
pozici „velitel Městské policie Skuteč“ vypsáno výběrové řízení. Na
základě tohoto výběrového řízení byl
do funkce vrchního strážníka vybrán
a následně dne 24.6.2019 Zastupitelstvem města Skuteč jmenován
Tomáš Brokl, který u Městské policie Skuteč působí již od září 2013.
V průběhu měsíců červen a červenec 2019 proběhlo výběrové řízení
na obsazení pozice „strážník městské
policie“. O výsledku tohoto výběrového řízení v současné době ještě
není rozhodnuto, nicméně doufáme,
že do svého týmu najdeme nového,
spolehlivého kolegu.
Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

Za poslední měsíce řešili strážníci
na desítky oznámení občanů, jež se
týkaly nejen špatného parkování, výskytu volně pobíhajících zvířat (psů,
ovcí, krav), protiprávního jednání na
úseku občanského soužití či majetku,
ale např. i dopravních nehod, asistence RZP při převozu agresivní osoby
nebo porušování nařízení měst podomními prodejci.  Strážníci při své
činnosti úzce spolupracují s Obvodním oddělením Policie ČR Skuteč
a s dalšími útvary Policie ČR. Tuto
výbornou vzájemnou spolupráci
hodnotíme velmi pozitivně, jelikož je
mimo jiného nezbytná pro zajištění
veřejného pořádku a bezpečnosti na
katastrech pověřených obcí. Kromě
spolupráce s PČR je namístě zmínit
i bezvadnou spolupráci s dalšími
složkami, konkrétně se Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje, Hasičským záchranným
sborem ČR a jednotkami dobrovolných hasičů Skuteč a Luže. Touto
cestou bychom rádi všem složkám
za tuto vzájemnou spolupráci poděkovali.

„U BARTOLOMĚJE“

19.05.2019, 09:41 hodin, Komenského, Luže.
Na městskou policii byl oznámen výskyt včelího roje. Na místo se ihned
dostavila hlídka MP, která po vyhodnocení situace a konzultace se včelařem na místo přivolala jednotku
SDH Luže, která provedla likvidaci
roje. Během zásahu nedošlo k žádným zraněním osob ani škodám na
majetku.   Vzhledem k nízkému počtu strážníků nemůže městská policie
zajistit nepřetržitou službu. V případě, že se nedovoláte na pohotovostní telefonní číslo 731 557 507 a věc
nesnese odkladu, kontaktujte prosím
tísňovou linku 158. Veškeré aktuality
Městské policie Skuteč naleznete na
oficiálních webových stránkách www.
mp.skutec.cz a na sociální síti Facebook: Městská policie Skuteč.
Za Městskou policii Skuteč
Tomáš Brokl
vrchní strážník

JAK SE ZACHOVAT
PROTI HLUČNÝM
SOUSEDŮM? KDY SE
JEDNÁ O PŘESTUPEK
A KDY NIKOLIV?
V poslední době bylo oznámeno na
Městskou policii Skuteč několik stížností obyvatel Luže na hlučné sousedy. Bohužel ne vždy se ve věci jednalo o trestně-právní jednání, které by
bylo v kompetenci řešení městskou
policií či Policií ČR. Formou tohoto příspěvku bychom rádi v několika
bodech danou problematiku rozebrali
a sdělili Vám, kdy se jedná o trestně-právní věc a kdy nikoliv. V první
řadě se pokuste o řešení problematiky
ve smíru – pokud je to možné, kontaktujte souseda a sdělte mu, že Vás hluk
ruší. Pokud v jednání i nadále pokračuje, až tehdy by se mohlo ve věci jednat  o trestně-právní věc (přestupek).
1, Městská policie/PČR řeší trestně-právní skutky, tedy v dané problema-

SRPEN 2019
tice by se mohlo jednat o:
a) porušení obecně-závazné vyhlášky města Luže č. 1/2013, pokud
k jednání dochází o nedělích od 06:00
hodin do 13:00 hodin
b) porušení § 5 odst. 1 písm. d)
zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích ( porušení nočního klidu), pokud k jednání dochází denně
od 22:00 hodin do 06:00 hodin
c) porušení § 7 odst. 1 písm. c) bod
3 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (schválnosti), pokud
např. upozorníte osoby, že Vás hluk
od nich ruší a je prokazatelně dáno,
že tato osoba/osoby produkují hluk
úmyslně (vědí, že Vám to vadí a proto v jednání pokračují – toto je velmi
těžko prokazatelné
VE VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍPADECH V ODST. 1) LZE NA MÍSTO
PŘIVOLAT MĚSTSKOU POLICII
ČI POLICII ČR, POKUD K PROTIPRÁVNÍMU JEDNÁNÍ BEZPROSTŘEDNĚ DOCHÁZÍ.  
2, Pokud k jednání dochází mimo
dobu uvedenou v bodě č. 2 (tzn.dochází k rušení během dne od pondělí
do soboty od 06:00 hodin do 22:00
hodin, nejedná se o schválnost, o
porušení vyhlášky města ani o rušení
nočního klidu), MĚSTKÁ POLICIE/ POLICIE ČR nejsou KOMPETENTNÍ k řešení: v tuto chvíli
můžete podat žalobu na občanský
soud pro podezření z porušení
§1013 odst. 1 záko-
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na č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (úplné znění: Vlastník se zdrží
všeho, co působí, že odpad, voda,
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín,
hluk, otřesy a jiné podobné účinky
(imise) vnikají na pozemek jiného
vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně
omezují obvyklé užívání pozemku;
to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje
se přímo přivádět imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na míru
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá
o zvláštní právní důvod.)
S postupy soudu v dané problematice
nemáme osobní zkušenosti. Nicméně se domníváme, že i v tomto ohledu
bude nutné další zkoumání a měření,
které definuje pojem „nepřiměřené místním poměrům“ a „podstatně
omezují obvyklé užívání pozemku“.
Pohled na danou problematiku může
být velmi subjektivní= to co jednoho
omezuje, druhého omezovat nemusí.
3, Další možností je podání oznámení na krajskou hygienickou stanici
– úprava dané problematiky § 30-34
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví = může dojít
k přestupku dle ust. §92g téhož zákona.

LEŽÁKY
Dne 23. 6. 2019 se zástupci Města Luže zúčastnili pietní vzpomínky
věnované tragické události z 24. 6.
1942, kdy nacisté osadu Ležáky vyhladili. Paní starostka položila smuteční květinu u „Knihy obětí“ a při
té příležitosti rovněž vzpomněla na
našeho rodáka pana Václava Šťulíka,
narozeného 12. 10. 1885 v obci Doly
č.p. 8, který žil v Ležákách č.p. 26
(mlýn). Dne 22. 6. 1942 byl bývalý
mlynář Václav Šťulík zatčen a 1. 12.
1942 zahynul v koncentračním táboře
Auschwitz I (Osvětim I). (historická
data a fotografie byly převzaty z knihy Osud jménem Ležáky od Jarmily
Doležalové ml. a Štěpána Doležala)

ZPRÁVY Z MATRIKY
V červenci oslavili své životní jubileum
70 let – Alena Kvapilová, Luže
Ludmila Mlynářová, Luže
75 let – Josef Miláček, Luže
František Jirásko, Luže
81 let - Marie Skalická, Dobrkov
Vladimír Frinta, Radim
Marta Vyčítalová, Luže
Libuše Dvořáková, Radim
82 let - Anna Živčáková, Bělá
84 let - Miroslav Aksler, Radim
85 let - Zdeňka Remešová, Luže
87 let - Anna Dušková, Luže
89 let - Richard Husch, Luže
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Na hradě Košumberku uzavřeli
manželství
Adam Pecho a Martina Burešová
Jakub Dušánek a Aneta Hajdušková
Tomáš Čechlovský a Šárka Hospodková
Vojtěch Šitina a Kristýna Kardošová
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Věrou Čejkovou, Zdislav – 89 let
Bohumilem Bucharem, Košumberk –
82 let
Jitkou Tichou, Brdo – 72 let
Josefem Popelkou, Košumberk – 86
let
Helenou Modráčkovou, Luže – 73 let
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KYNOLOGOVÉ
V letošním roce se nám opět podařilo
vyrazit na závody. Zahajovali jsme 4.
května   v Heřmanově Městci na jejich tradičním 38 .ročníku   ,,CENA
ŽELEZNÝCH HOR“, kde p.Králík V. skončil na 8.místě v kat. ZZO
(pouze poslušnost), p. Kopecká K.
na 10. místě v kat. ZM (poslušnost +
obrana), sl. Simonová Z. na 8. místě
v kat. ZVV1 (poslušnost+ překážky
+obrana), o týden později 8. května
jsme se vydali do Poličky - p. Králík
V. v ZZO - 6. místo, Novák J. v ZZO1
(poslušnost + překážky)  9.místo , p.
Vodičková H. v ZZO1-  5. místo, Kopecká K. v ZM -7. místo, sl. Simonová Z. v ZVV1-  5. místo. 18. května

INFO Z RADNICE
jsme se vydali do České Třebové na
,,Speciál - Javorka“ - závod dvojic,
sl. Simonová Z. (poslušnost) a Kopecká K. (obrany), kde jsme skončili
na 5. místě v kat. ZVV1.   P. Vodičková ještě stihla běžecký závod přes
překážky a různým terénem  ,,MUD
DOG RACE „ Sokolov,
a s 1/2 ročním štěnětem Krajskou výstavu ve Svitavách, kde získali Velmi
Nadějná1. P. Nešpor A. absolvoval
oblastní výstavu v Pardubicích - Nemošicích. V červnu jsme vyrazili do
Kostelce nad Orlicí, kde sl. Simonová Z. získala 4. místo  v kat. ZVV1
a p. Kopecká K. 8. místo v kat.ZM.
Také jsme udělali ukázku výcviku na
hradě Košumberk a na dětském dnu v
Hamzově léčebně.
K. K
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VZPOMÍNKA
Dne 29.8. uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil p. Josef Svatoš. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami

Dne 30.července uplynulo 20 let od
chvíle, kdy nás navždy opustil náš
drahý a milovaný manžel, tatínek, dědeček a kamarád pan Vítězslav Jonáš
z Bělé. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka s dětmi a vnoučaty

OMLUVA - OPRAVY
JERONÝMOVY
ULICE
Tímto se velice omlouvám obyvatelům Jeronýmovy ulice, že povrch
komunikace není stále v novém.
Rozhodli jsme se přistoupit ke kvalitnějšímu řešení celé stavby, aby
byla opravena skutečně kvalitně a
vydržela hodně dlouho. Termín rekonstrukce (od klubovny po výjezd
do Hvězdecké ulice) se tedy přesouvá na září – říjen 2019, „kruhák“ na
„návsi“ nám dává zabrat více kvůli
nutným povolením, tedy jeho stavba
proběhne ideálně na jaře 2020. Přiznávám, že je to pořád odsouvání a

slibování, ale na tyto termíny už dávám krk a postavím se třeba na hlavu, aby byly dodrženy!
                      Starostka Veronika

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY

Prázdniny, nejšťastnější období malých i velkých dětí nabírají na obrátkách, přesto ještě nekončí…. Školní
rok 2018/2019 je pryč, a tak trochu
bilancujeme.
Celých devět měsíců jsme Vás průběžně informovali o dění v mateřské
škole a zbývá už poslední část, aby
byla předškolní mozaika ucelena.
Měsíc červen začal oslavou Dne dětí
na zahradě mateřské školy, kterou pro
děti v mateřské škole připravili žáci
osmé a deváté třídy Základní školy
v Luži. Zahrada se na krátkou dobu
proměnila v pohádkový svět – moc
děkujeme.
Prožitky dětí spojené s enronmentální výchovou se vryly do dětských
kreseb, které byly součástí akce ke
Dni dětí pořádající charitativní organizace ADRA na hradě Košumberk.
Členové místního Mysliveckého spolku Hubert zavítali mezi děti
s ukázkou dravých ptáků a loveckých
psů. Beseda se věnovala ochraně přírody a seznámení s životem volně žijících zvířat v polích, lukách a lesích.
Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ v Luži sehráli pro naše malé
diváky příběh O mužíčkovi, který
zastavil pražských orloj a úryvek ze
Starých pověstí českých. Představení
bylo poučné, zajímavé, poutavé a dět

MATEŘINKA
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ským “hercům“ patří velký obdiv za
nastudování nevšedních témat.
Finiš školního roku nastal v pátek
21. června 2019, kdy zavítali na hrad
Košumberk děti a jejich rodiče, aby
společně slavnostně ukončili školní
rok tradičním vyřazením předškoláků
z mateřské školy.
Rozzářené tváře zúčastněných
byly nejen známkou radosti z dlouho
očekávaného ceremoniálu, ale samozřejmě také projevem spokojenosti
z úspěšného završení „povinností“
předškoláka mateřské školy. V první
části slavnosti uplatnili budoucí
“školáci“ své schopnosti a dovednosti v třídních vystoupeních. Další
část slavnostního vyřazení byla vyplněna pasováním do stavu „školáckého“ panem Jindřichem Slavatou za
asistence jeho choti Kunky v podání
manželů Zlesákových z Chrasti. Závěr ceremoniálu se nesl v předávání
upomínkových darů místostarostou
Města Luže panem P. Vodvárkou
a sponzorských darů mateřskou školou. Všem třicetiosmi dětem přejeme
úspěšný start do další etapy v jejich
životě.
Školní rok 2018/2019 utekl jako
voda provázen změnami, naplněn novými projekty, obohacen o další zkušenosti a efektivní formy vzdělávání.
Vidíme dnes a denně, že děti jsou obrazem toho, co do nich vklá

dáme, proto se budeme i v příštím
školním roce aktivně zapojovat do jejich výchovy a vzdělání.
Dovolte, abych poslední slova,
slova uznání, věnovala všem zaměstnancům Mateřské školy v Luži a to za
plynulý chod celého školního roku
a za příjemnou atmosféru na pracovišti.
Přeji vám všem hezký a pohodový
zbytek prázdninových dnů.

7

Chourová Věra
Ředitelka MŠ Luže

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

VZPOMÍNKA
Dne 8. srpna 2019 by oslavila své 90.
narozeniny paní Marie Zlesáková z
Radimi. Je to již dlouhých 15 let, co
žije pouze v našich vzpomínkách.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
synové s rodinami
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ČERVENEC
V DARU
Měsíc červenec se u nás nesl v duchu
příprav na nadcházející táborové aktivity a nový školní rok. Dva turnusy
příměstského tábora jsou před námi.
Těšíme se na dny strávené na louce
u skautského srubu. Budeme tu mít
k dispozici také teepee a prostory srubu, proto předem děkujeme středisku
Tangram Luže za propůjčení zázemí
ideálního pro naše programy. Kapacita táborů je již zcela naplněna. Děkujeme za projevenou důvěru, věříme,
že děti budou spokojené. Podrobnější informace uvádíme na stránkách
http://www.materskecentrum.
estranky.cz/clanky/primestsky-tabor-2019.html.
V letošním roce jsme se rozhodli
nepřerušit programy během prázdnin,
ale scházeli jsme se alespoň jedenkrát v týdnu, aby se děti měly stále
na očích. Vytvořily si zde kamarádské
vazby, některé z nich vykročí společ
ně vstříc předškolnímu vzdělávání,
takže jistě ocení to, že na ten vstup
do školky nebudou sami. Věřte, že
jsme se snažili udělat si prázdninový
program hezký. Vařili jsme (letní zeleninová lehká jídla) i cvičili, zpívali
jsme i tančili, ale především jsme většinu času trávili venku, protože tam je
dětem i rodičům skutečně nejlépe. Na
zahradě mají děti prostor k objevování, k volnému pohybu i ke společnému hraní a dovádění. Během prázdninových dní jsme se proto opřeli
do zušlechtění zázemí naší zahrady.
Umístili jsme nové herní prvky a poklidili, abychom se zde všichni cítili
dobře. Během volnějších letních dní
dále plánujeme úklid skladových prostor v centru.
Cvičení pro zdraví pro ženy s fyzioterapeutkou Janičkou Ondráčkovou probíhající ve volnočasovém
centru si letos přes prázdniny dalo
pauzu, ale těšit se můžete hned první
středu v měsíci září. Určitě neváhejte
a přijďte se protáhnout.

Z DARU

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Vzhledem k velkému nárůstu tříděného odpadu dochází na mnoha místech k častému přeplňování sběrných
nádob. Jsme si vědomi, že daná situace je občanům nepříjemná jak z estetického, tak z praktického hlediska
a samozřejmě se ji snažíme řešit všemi možnými prostředky. TS Hlinsko
začaly tříděný odpad, oproti dřívější
frekvenci, svážet každý týden, i přes
to se nezřídka stává, že se jim tříděný odpad již nevejde na svozový vůz
a četnější svoz nejsou z kapacitních
důvodů schopni pokrýt. Proto místa,
kde víme o nedostačujícím objemu
stávajících sběrných nádob, posilujeme postupně více nádobami, nebo je
měníme za větší. Prosíme tedy občany o trpělivost a jsme rádi, že třídíte.
Zároveň však důrazně apelujeme na
všechny Ty, kteří stále vše vyhazují do
směsného komunálního odpadu nebo
chcete-li do jednoho pytle, nečiňte
tak! Jednak tím naprosto zbytečně vytváříte nepoužitelný odpad, který by
jinak mohl být recyklován a tím pádem smysluplně zužitkován, a jednak
tím na sběrných místech dochází k naprosto nepřípustnému shromažďování
nevzhledných a často zapáchajících
pytlů s odpadem (viz foto).  Pokud již
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opravdu není zbytí, stále máte možnost veškerý odpad odevzdat ve sběrném dvoře.
                                        Děkujeme

DEN MYSLIVOSTI
Nabízíme 3 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

VÝPIS
USNESENÍ
Výpis usnesení z 15. zasedání Rady
města Luže konané dne 10. 6. 1019 v
08:00 hodin v zasedací místnosti na
MěÚ Luže.
Rada města schvaluje:
01/15
Smlouvu o správě a provozování
Kostela Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách (dále jen ,,kostel“)
a memorandum o spolupráci se
spolkem Janovičky, z.s., dle přílohy.
02/15
Dodatek č.1 s pachtýřem panem
Martinem Novotným, Doly 8, Luže,
dle přílohy.
03/15
Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 7 v bytovém domě v Luži,
Na Výsluní č.p.9 Paní Marii Beranové, na dobu určitou do 30.6.2020,
dle přílohy.
04/15
Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 10 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu, paní Miloslavě Duždové, na dobu určitou do
30.9.2019, dle přílohy.
05/15
Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 6 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu, paní Jaroslavě
Kopřivové, na dobu určitou jednoho
roku do 30.6.2020, dle přílohy.
06/15
Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 1 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu,
paní Petře Milanové, na dobu určitou do 30.6.2020, dle přílohy.
07/15
Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 8 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu,paní Miloslavě
Modráčkové, na dobu určitou do
30.6.2020, dle přílohy.
08/15
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 9 v bytovém domě v Luži čp. 259,
U Stadionu,panu Janu Pokornému,

VÝPISY USNESENÍ
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na dobu určitou do 30.6.2020, dle
přílohy.
09/15
Dohodu o ukončení pachtu pozemku č.p.p. 649/23 v k.ú. Luže
k 30.6.2019 s pachtýřem panem Jaroslavem Chadimou Bělá 63, 538 54
Luže, dle přílohy.
10/15
Cenovou nabídku na opravu místních komunikací od Správy a údržby silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Luže, dle přílohy.
11/15
Cenovou nabídku na ochranu zdiva
v terénu volnočasového centra (venkovní strana), od firmy HYDROSYS s.r.o., dle přílohy.
12/15
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, dle přílohy.
13/15
Žádost o zpevnění vozovky cesty
v ulici Zářečí v Luži.                                                

komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města
Luže, dle přílohy.
18/15
Čerpání rozpočtu města za období I.
- V. /2019, dle přílohy.
19/15
Rozpočtové opatření č. 4/2019, dle
přílohy.
20/15
Účetní uzávěrku města Luže za rok
2018, dle přílohy.
21/15
Závěrečný účet města Luže za rok
2018 bez výhrad, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018, dle přílohy
22/15
Prodej p.p.č.22/3 o výměře 20 m2
a p. p. č. 401/2 výměře 14 m2 v k.
ú. Srbce.
23/15
Prodej pozemkové parcely č. 1029/1
o výměře 27 m2, ostatní plocha
v k.ú. Luže.
24/15
Prodej pozemkové parcely č. 229/4
o výměře 50 m2, ostatní plocha
v k.ú. Zdislav.
25/15
Záměr prodeje techniky využívané
pro provoz Rádia Luže.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Luže schválit:
14/15
Podání žádosti o poskytnutí vzdálené dílčí podpory Odboru (Agentuře)
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.
15/15
Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu mezi městem
Luže a obcí Lozice č. 1/2019, Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Luže
a obcí Jenišovice č. 2/2019 a Obecně závaznou vyhlášku města Luže
č.1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní
školy a mateřské školy, dle přílohy.
16/15
Obecně závaznou vyhlášku města
Luže č.2/2019, o nočním klidu, dle
přílohy.
17/15
Obecně závaznou vyhlášku města
Luže č. 3/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování

9

Výpis usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného dne 19. června
2019
v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p.
32, 538 54 Luže v 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,
R. Zeman

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/04                                                                                          
Program 4. zasedání Zastupitelstva
města Luže
02/04                                                                     
Ověřovatelé: Michal Zlesák, MUDr.
Václav Volejník, CSc.
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03/04                                                                      
Návrhovou komisi: Ing. Pavel Vodvárka, Milan Hrnčál
04/04
Čerpání rozpočtu města za období I.
- V. /2019, dle přílohy.
05/04
Rozpočtové opatření č. 4/2019, dle
přílohy.
06/04
Účetní uzávěrku města Luže za rok
2018, dle přílohy.
07/04
Závěrečný účet města Luže za rok
2018 bez výhrad, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018, dle přílohy.
08/04
Podání žádosti o poskytnutí vzdálené dílčí podpory Odboru (Agentuře)
pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.
09/04
Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu mezi městem
Luže a obcí Lozice č. 1/2019, Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Luže
a obcí Jenišovice č. 2/2019 a Obecně závaznou vyhlášku města Luže
č.1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní
školy a mateřské školy, dle přílohy.
10/04
Obecně závaznou vyhlášku města
Luže č.2/2019, o nočním klidu, dle
přílohy.
11/04
Obecně závaznou vyhlášku města
Luže č. 3/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města
Luže, dle přílohy.
12/04
Prodej p.p.č.22/3 o výměře 20 m2
a p. p. č. 401/2 výměře 14 m2 v k.
ú. Srbce.
13/04
Prodej pozemkové parcely č. 1029/1
o výměře 27 m2, ostatní plocha
wv k.ú. Luže.
14/04

VÝPISY USNESENÍ
Prodej pozemkové parcely č. 229/4
o výměře 50 m2, ostatní plocha
v k.ú. Zdislav.
15/04
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.
16/04
Záměr prodeje techniky využívané
pro provoz Rádia Luže.
17/04
Uzavření dohody o provedení práce s MUDr. Václavem Volejníkem,
CSc., BcA. Alešem Košvancem
a Ing. arch. Tomášem Soukupem na
pozici Podpora tvorby strategických
a analytických dokumentů v rámci
projektu Efektivní veřejná správa
města Luže, dle přílohy.
18/04
Podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů uzavření smlouvy o přijetí
úvěru od České spořitelny a.s. (IČ
45244782) do výše 7.800.000 Kč na
předfinancování projektu „Pořízení
požárního vozidla pro město Luži “
se splatností do 10 let a zajištěného
budoucími příjmy obce, dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže bere na
vědomí:
19/04
Závěrečný protokol z kontroly finančního výboru ze dne 17. 6. 2019,
dle přílohy.

Výpis usnesení
z 16. zasedání Rady města Luže
konané dne 26. 6. 1019 v 08:00
hodin v zasedací místnosti na MěÚ
Luže
Rada města schvaluje:
01/16
Organizační řád Městského úřadu
Luže, dle přílohy.
02/16
Celkový počet zaměstnanců města

SRPEN 2019
zařazených v Městském úřadu Luže,
dle přílohy.
03/16
Směrnici o poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků
a ochranných nápojů, dle přílohy.
04/16
Smlouvu o dílo s MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, z.s na
vypracování střednědobé strategie
rozvoje města, dle přílohy.
05/16
V souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelce MŠ Luže,
okres Chrudim za rok 2019.
06/16
V souladu s platnou legislativou
pololetní odměny řediteli ZŠ Luže,
okres Chrudim za rok 2019.
07/16
V souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelce ZUŠ Luže,
okres Chrudim za rok 2019.
08/16
Ceník pronájmu hradu Košumberk
při svatebních obřadech, platný od
1. 1. 2020,
dle přílohy.
09/16
S účinností od 1.1.2020 paušální poplatek ve výši 1.000,- Kč na provozní náklady vynaložené   Městským
úřadem Luže při svatebních obřadech, které se uskuteční mimo svatební obřadní síň na jiném vhodném
místě, dle přílohy.
10/16
Výjimku z nejvyššího počtu dětí příspěvkové organizace Mateřská škola, Luže, okres Chrudim od 1.9.2019
do 31.8.2020, dle přílohy.
11/16
Prodloužení provozní doby příspěvkové organizace Mateřská škola,
Luže, okres Chrudim do 16.15 hodin
s účinností od 1.9.2019, dle přílohy.
12/16
Souhlas zřizovatele se zapojením
Mateřské školy, Luže, okres Chrudim do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici
partnera s finančním přispěním, dle
přílohy.

ho z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici
partnera s finančním přispěním, dle
přílohy.
13/16
Souhlas zřizovatele se zapojením
Základní školy, Luže, okres Chrudim do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici
partnera s finančním přispěním, dle
přílohy.
14/16
Změnu ceníku služeb pro Turistické
informační centrum v Luži od 1. 7.
2019, dle přílohy.
15/16
Změnu ceníku ročních registračních
poplatků pro Městskou knihovnu
v Luži od 1. 1. 2020, dle přílohy.
16/16
Záměr o propachtování pozemků
v kú: Luže (lokalita - Pod Klapalkou ),

VÝPISY USNESENÍ
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jedná se o pozemky, které město koupilo od Jiřího a Mirka Hloužkových
dne 28.1.2019, dle přílohy.
17/16
Schválení záměru o propachtování
pozemků v kú: Bělá, dle přílohy.
18/16
Záměr o propachtování pozemků
v kú: Luže (lokalita u Paletína), dle
přílohy.
19/16
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 2. 2019 mezi Městem
Luže a firmou SKOS s.r.o., na akci
„Sběrný dvůr Luže – stavební část“,
dle přílohy.   
20/16
Dodatek č. 2 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.

21/16
Objednávku dle cenové nabídky od
firmy Truhlářství Zima s.r.o., na výměnu oken, dle přílohy.
22/16
Objednávku dle cenové nabídky od
firmy Truhlářství Zdeněk Dudek na
výměnu
vstupních dveří na objektu zdravotního střediska Luže, dle přílohy.
23/16
Objednávku dle cenové nabídky na
zastřešení výkopu po archeologickém průzkumu na hrad Košumberk,
dle přílohy.
Rada města jmenuje:
24/16
Komisi pro hodnocení a posouzení
splnění zadávacích podmínek pro
veřejnou zakázku na dodávky s názvem „FZŠ (Fond zábrany škod)
– Luže – Cisternová automobilová
stříkačka“, dle přílohy.
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KOŠUMBERSKÉ
LÉTO 2019
SRPEN
www.luze.cz
3. 8. 2019 od 9,00 hod.
NOHEJBAL
Generační turnaj otec – syn
Bělá – sportovní areál

21. 8. 2019 od 21,30 hod.
CHATA NA PRODEJ
Letní kino: komedie, drama
Hrad Košumberk / vstupné: 60,-

3. 8. 2019 od 20,00 hod.
ZÁMĚNA
Divadlo Pardubice
Hrad Košumberk / vstupné: 100,- / děti 70,-

24. 8. 2019 od 20,00 hod.
DO ZDI
Divadlo Exil Pardubice
Hrad Košumberk / vstupné: 100,- / děti 70,-

7. 8. 2019 od 21,30 hod.
YES MAN
Letní kino: komedie, romantický
Hrad Košumberk / vstupné: 60,-

25. 8. 2019 od 20,00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Letní kino pro děti: dobrodružný, animovaný
Hrad Košumberk / vstup zdarma

10. 8. 2019 od 20,00 hod.
KDO UTEČE – VYHRAJE
Divadlo Josefa Tejkla – Hradec Králové
Hrad Košumberk / vstupné: 100,- / děti 70,-

28. 8. 2019 od 21,30 hod.
PREZIDENT BLANÍK
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,-

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

30. 8. 2019 od 10,00 hod.
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Produkce: JMC – Production
Sadovanka – dechovka 14,00 - 15,00 hod.
Loly Růža – tanečnice 15,30 - 16,00 hod.
Kaťáci – Zuš Luže 16,00 - 17,00 hod.
Pole Dance – tanec 17,30 - 18,00 hod.
Ella s kapelou 18,00 - 19,00 hod.
Crazy Dogs 20,00- 21,00 hod.
Green Day – revival 22,00 - 00 hod.
Ohňostroj o půlnoci
Hrad Košumberk / vstup zdarma

14. 8. 2019 od 21,30 hod.
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Letní kino: komedie
Hrad Košumberk / vstupné: 60,16. 8. 2019 od 20,00 hod.
QUATTRO – POUŤOVÁ ZÁBAVA
Stadion Luže / vstupné: 70,18. 8. 2019
OKURKOVÁ POUŤ
18. 8.2019 od 15 hod.
O SMOLÍČKOVI
Divadlo ToTeM
Hrad Košumberk / vstupné: 60,- / děti 20,-

31. 8. 2019
MEMORIÁL Jana Stoklasy v požárním sportu
Bělá – sportovní areál, 9 hod.
Posvícenské posezení s hudbou, 16 hod.
31. 8. 2019 od 21,00 hod.
POPRASK NA LAGUNĚ
JDO Jaroslav – Luže
Hrad Košumberk / vstupné: 100,- / děti 70,-

Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže

VÍCE INFORMACÍ na

facebook.com/MestoLuze
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Řemeslná
sobota
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SLAVNOSTI MĚSTA
LUŽE

30. SRPNA 2019

MĚSTSKÉ MUZEUM SKUTEČ

17. 8. 2019 od 8:30 do 17:00

Zahájení slavností

11.30 HOD.
OŽIVLÁ
ŘEMESLA

TVŮRČÍ DÍLNY
PRO DĚTI

Ruční a strojní šití obuvi
Kování lomařského nářadí
Lámání žuly dlabačkou
Štípání dlažebních kostek
Leštění žulové desky

Malování zkamenělin
Škola šněrování
Origami

SLOSOVÁNÍ
VSTUPENEK

EXPOZICE
V POHYBU

O dárkový poukaz
v hodnotě 1 500 Kč
od firmy Botas a. s.

Zajíčkův jeřáb, lanovka
Svážná, třídička štěrku
Stabilní motory
Buchar AJAX 3

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY

LOUTKOVÉ
DIVADLO

Obuvnictví:
9:00, 12:00, 13:30, 15:00

10:30
Zvířátka a loupežníci
Divadlo U staré herečky

Kamenictví:
9:45, 12:45, 14:15, 15:45

Prezentace místních spolků

Hudební program

14.00 – 15.00 hod.

SADOVANKA dechovka

15.30 – 16.00 hod.

LOLY RŮŽA Romské tanečnice

16.00 – 17.00 hod.

KAŤÁCI – Zuš Luže

17.30 – 18.00 hod.

POLE DANCE – tanec

18.00 – 19.00 hod.

ELLA s kapelou

20.00 – 21.00 hod.

CRAZY DOGS

22.00 – 00 hod.

GREEN DAY – revival

PŮLNOC

Ukončení programu – OHŇOSTROJ

Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město

muzeum.skutec.cz

Prodej drátovaných šperků, výrobků z modrotisku,
keramiky, přírodních mýdel, špachtlované zmrzliny
a občerstvení od Královských dobrot

Změna programu vyhrazena

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

KAM ZA KULTUROU

SRPEN 2019
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HISTORIE - PÍSNĚ Z OKOLÍ
Písně z okolí I.
Ve sbírce Městského muzea a galerie
v Poličce je uložen rukopis, obsahující záznamy textů písní, zpívané Annou Kopeckou (provdanou Skalskou
a Maříkovou, v době zápisu 59 let starou). Texty zapsala v roce 1920 Karolina Martinů, matka slavného hudebního skladatele Bohuslava Martinů.
Podle vepsaných poznámek lze určit
původ některých popěvků. Láska kupovaná – tato píseň se zpívala v okolí
Chlumku v Domanicích).
Z prostorových důvodů je text
upraven, pro čtenářovu představu
přikládám pohled na podobu textového záznamu originálu. Milovníkům
aktuální formy českého jazyka jistě
neunikne řada pravopisných nesrovnalostí – formální stránka textu je ponechána v původním znění.
Láska kupovaná
1. Láska kupovaná není nikdy stálá
dycky je stálejší od Boha danější
štolou zavázaná
2. Andělko má milá mášli
ty mě ráda
poď půdem na špacír a to dnes
pod věčír
není zima žádná
3. Půj dem do háječku sednem
na travičku

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

ptáčkove zpívali mí se milovali
při jasném měsíčku
Šli sme z háje domů blízko
toho stromu
uvázla za souček roztrhla
fěrtou  šek
věnec ji spad dolu
Panimáma pláče a pantáta
kleje
nejmladší sestřička jako holubička
po straně se směje
Smějou se ji taky její kamarádky
že se ji krátějí že se ji krátějí
její černé šaty
Šaty si nastavim
smutek nosit budu
do smrti nejdelší s hochem nejmilejším
do háje nepřijdu
K Dunaji je cesta ušlapaná
všecka
to po ní kráčela Andulka rozmilá
když se utopit šla
Když k dunaji přišla dunaje
se ptala
jeli tak hluboká tak jak je vysoká
by se utopila
Na okraj si stoupla do vody
skočila
za malou chviličku za malou
chviličku
byla utopen.

11. Její černé vlasi po vodě plavali
ty její ručičky ty její ručičky
vzhůru se zdvihali.
12. Její černé vlasi po vodě plavali
ty její očička ty její očička
vzhůru pohlíželi.
Písně z našeho okolí II.
Ve sbírce Městského muzea a galerie
v Poličce je uložen rukopis, obsahující záznamy textů písní, zpívané Annou Kopeckou (provdanou Skalskou
a Maříkovou, v době zápisu 59 let starou). Texty zapsala v roce 1920 Karolina Martinů, matka slavného hudebního skladatele Bohuslava Martinů.
Text jazykově upraven, pro čtenářovu představu přikládám pohled na
podobu textového záznamu originálu.
Teče voda!
1. Teče voda po vantrokách
dolůpojď má milá povandrujem
spolu.
2. Jaké je to naše milování
když my nejsme spolu odevzdáni.
3. Na Chlumečku 4 kněží kážou
pojď má milá oni nás tam svážou.
4. Svážou svážou ale nerozvážou
ani si to lidé nedokážou.
Soňa Krátká, Regionální muzeum

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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KYNOLOGOVÉ – SRPEN
I v červnu jsme se věnovali sportovní
aktivitě. Hned další závody, kterých
jsme se zúčastnili byl tradiční 42.
ročník Memoriál Jana Křiklavy ve
Vysokém Mýtě. Zde jsme obhajovali loňské úspěchy a konkurence byla
veliká 22 závodníků z 8 organizací.
Opět se dařilo p. Králík V. 2. místo
ZZO (58b z 60), sl. Laurová T. - náš
nejmladší člen, který začíná získávat
cenné zkušenosti 10. místo ZZO (42b
z 60 - základní poslušnost), p. Kopec-

ká 1. místo ZM (80b ze 100 poslušnost, obrany). Po velikém úspěchu
jsme další víkend vyrazili do Chocně, kde bylo ještě více závodníků 35
z 9 organizací. Pan Králík V. 5. místo ZZO (55b), sl Laurová T. 10. místo
(43b), p. Kopecká 5.místo v ZM (87b)
a 2 a 3 místo ve speciálních obranářských disciplínách. Přeji všem mnoho
dalších úspěchů.
K.K.

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!

Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY DVOJIC
Kde: rybník pod Voleticemi
Kdy: 7. 9. 2019 od 7 do 14 hod.




prezentace od 5 do 7 hod.,
předprodej 6. 9. 2019 od 18 do 20 hod. u rybářské chaty

Startovné: 600,-Kč za dvojici.
Zúčastnit se může kdokoli (i bez rybářského lístku).
Propozice závodů naleznete na www.rybariluze.cz.
Soutěží se o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.
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VLASTIVĚDNÝ
KROUŽEK
Na březích Bajkalského jezera se rozkládá více než 260 000 km2 velké
chráněné území s názvem Barguzinskij zapovědnik (Barguzinská rezervace). Tato unikátní chráněná horská
tajga je nejstarší přírodní rezervací
v Asii a vyskytují se zde dnes již vzácní živočichové, jako je sobol, kabar
pižmový nebo tuleň bajkalský. Na
založení rezervace se velkou měrou
podílel ruský zoolog českého původu
Zenon Francevič Svatoš, jehož rodina
pocházela z Luže.
Zenonův otec František se narodil
roku 1857 v Luži (č.p. 96) do rodiny
malorolníka Josefa Svatoše a jeho ženy
Anny, rozené Roubínkové, jako nejstarší syn. Roku 1881 se celá rodina,
kvůli tíživé finanční situaci, přestěhovala do ruského města Novorossijsk,
kde již v té době byla početná česká
kolonie, a všichni zde začali pracovat.
František se později v kozácké osadě
Krymskaja (dnes Krymská republika)
oženil a roku 1886 se manželům narodil syn Zenon. Zenonovi rodiče však
velmi brzy zemřeli, a proto se chlapce
ujali čeští příbuzní ve městě Simferopol. Zde

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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vystudoval reálné gymnázium, mnohem více ho však zajímala zoologie
a cestování.
Své první velké výpravy se zúčastnil roku 1911 jako člen expedice muzea petrohradské Akademie věd do
Afriky, kterou vedl kníže Gorčakov.
Svatošovým úkolem bylo lovit a preparovat živočichy pro muzejní sbírky
a dokladem, že svou práci odváděl
výborně, bylo přes 130 odlovených
zvířat a 7 000 kusů nasbíraného hmyzu. Další výpravu absolvoval hned
v následujícím roce, kdy jako člen
polární expedice V. A. Rusanova na
Špicberky, zkoumal mořské ptactvo
a živočichy obývající Severní ledový
oceán. Na zpáteční cestě byl Svatoš
společně se dvěma kolegy vyslán do
Sankt Petěrburgu (dnešní Petrohrad),
aby doručil nashromážděné sbírky
z ostrova Kola, což mu zachránilo
život. Samotná expedice totiž pokračovala dál k bájnému Dálnému východu, cestu však nikdy nedokončila
a její pozůstatky byly nalezeny až po
dlouhých 20 letech u ostrova Tajmyr.
Po návratu se Svatoš v Petěrburgu
usadil, trvalo však pouhé dva roky,
než se pustil do dalšího dobrodružství. Roku 1914 byl přidělen do

Barguzinské sobolí expedice G. G.
Doppelmaiera. Po následující dva
roky podnikali její členové výpravy
do zcela neznámé a neprobádané části Sibiře, do Barguzinského pohoří
a k mnoha místním řekám. Svatoše,
který sbírky expedice také zpracovával, zajímali zejména tuleni a soboli.
Zároveň se expedice snažila získat co
nejvíce údajů potřebných k vyhlášení
rezervace, která zde nakonec vznikla
17. 5. 1916. Svatoš se ihned stal jejím vědeckým pracovníkem a v letech
1924-1945 ji dokonce vedl jako ředitel. Celý zbytek svého života zasvětil
Barguzinské rezervaci, o sibiřské přírodě napsal desítky vědeckých prací a celou oblast důkladně prozkoumal. Do Evropy už se nikdy nevrátil
a zemřel náhle roku 1949. I přes to,
že Zenon Francevič Svatoš nikdy
nedosáhl žádného vysokoškolského
vzdělání, pro poznání Sibiře učinil
mnohem více než málokdo jiný. Barguzinskij zapovědnik je dnes jednou
z nejpřísněji chráněných přírodních
oblastí na světě.
Další setkání vlastivědného kroužku proběhne 12. 8. od 13:00 ve Volnočasovém centru Luže.
					
Za členy Mgr. Dominik Pidima

(Luže), 14. Tvaroha Aleš (Střemošice),
15. Zajíček Dominik (Skuteč),
16. Horník Lukáš (Luže). Finále Janoušek - Hoffman   6 : 3, o 3. místo
Chalupník - Dostál M.  7 : 5. Aleš Janoušek vyhrál tento turnaj již potřetí
(2001, 2013, 2019). Vítězové dostali
tradiční poháry, šampaňské a věcnou
cenu dle umístění. Poděkování patři
Davidu Chourovi, který věnoval do
turnaje několik cen.
    Děkuji pracovní četě : Herynek
Adam, Herynek Jiří st., Tůma Jan,
Hoffman Jiří a Horník Lukáš, kteří připravili kurty na turnaj, včetně zeleně.
Poděkování patří i DOS Luže, která
posekala velké hřiště.
17. ročník memoriálu Vladimíra
Jarkovského se odehrál ve slunné

sobotě 22. června, kdy teplota byla
přijatelných 26°C. Aktéry turnaje
přivítal šéf turnaje Jan Sychra st. Po
minutě ticha, předal paní Marii Jarkovské kytici květů Josef Tůma. Turnaj navštívil i Vlastimil Dejdar, který
v něm zvítězil v roce 2007 se spoluhráčem Jiřím Kremličkou. Ten se
v současné době zotavuje doma po
operaci, a tak ho skupina tenistů, zajela pozdravit a popřát brzké uzdravení
a návrat na kurty. Turnaj byl zahájen
tradičním přípitkem šampusu s jahodami a heslem Vladimíra „do dna
......“. 14 hráčů bylo rozlosováno do
7 dvojic, které hráli v jedné skupině,
každý s každým na jeden set. Při 21
odehraných zápasech, zazpíval i 2x
„kanárek“. V 16 hodin mohl šéf turna-

ZPRÁVY Z BĚLÉ

  TENIS

     V sobotu 15. června se odehrál již
19. ročník tenisového turnaje Jednotlivců. Do turnaje se přihlásilo 16 hráčů, kteří hráli ve 4 skupinách a první
dva vždy postoupili do play off. Zbylí
dva hráči šli do skupiny play out. Za
slunečného počasí (32°C) odehráli hráči celkem 38 zápasů, které určilo toto
pořadí: 1. Janoušek Aleš (Chrudim), 2.
Hoffman Jiří (Bělá),
3. Chalupník Josef (Skuteč), 4. Dostál
Matěj (Řepníky), 5. Herynek Jiří (Vysoké Mýto), 6. Herynek Jiří st. (Luže),
7. Chour David (Chrudim), 8. Kratochvíl Jiří (Skuteč), 9. Dostál Jan
(Řepníky), 10. Tůma Jan (Luže), 11.
Herynek Adam (Luže), 12. Drahoš Dominik (Skuteč), 13. Hladík Tomáš

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
je vyhlásit konečné výsledky. Poháry,
šampaňské, věcné ceny dle umístění
a pamětní medaile na turnaj, předávala paní Marie společně se synem Martinem. Po turnaji se všichni účastníci
velice dobře bavili.

HASIČI

   V sobotu 20. července se uskutečnil
již 6. ročník „Posezení s dechovkou“
v rámci „Košumberského léta“. Tento
ročník vystoupila malá muzika Pepíka
Nauše. O akci Vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
   V sobotu 31. srpna se ve sportovním
areálu uskuteční již 16. ročník memoriálu Jana Stoklasy v požárním útoku
družstev mužů, žen i dětí. Začátek
akce v 9 hodin.
Od 16 hodin posvícenské posezení
s živou hudbou a grilovaným masíčkem. Zveme všechny zájemce do
sportovního areálu na tyto akce.
Na všechny akce je očerstvení zajištěno.

SRPEN 2019
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KONEČNÉ VÝSLEDKY MEMORIÁLU:
1. Tůma Josef - Tůma Jan
2. Čáp Rostislav - Študent Petr

15 b.   35 : 18
15 b.   35 : 22

O vítězi rozhodl vzájemný zápas
(6:4 Tůmovi)
3. Dostál Matěj - Kopecký Jiří
4. Hoffman Jiří - Kapitola Milan
5. Herynek Adam - Hladík Tomáš
6. Herynek Jiří st. - Dudek Petr

12 b.   35 : 26
10 b.   27 : 29
8 b.     30 : 24
3 b.     16 : 31

Nejčastější vítězové memoriálu:
7x Študent Petr, 4x Kapitola Milan,
3x Tůma Josef, Herynek Jiří st., 2x
Kremlička Jiří, Kopecký Jiří, Keršlá
ger Vladimír
11. ročník Veteránů se hraje ve
sportovním areálu v sobotu 10. srpna od 8 hodin. Dvojice musí v letošním roce dosáhnout na 100 let a více,
mladší hráč ve dvojici 45 let.
Ke dni 11. 7.   již eviduji 14 přihlášených dvojic. Kapacita turnaje omezena.

23. ročník memoriálu Karla Bláhy se
koná v sobotu 24. srpna od 8 hodin. K
11. 7. přihlášeno 10 dvojic. Přihlášky
na oba turnaje na tel. 724 289 722 Jan
Sychra st.

NOHEJBAL
24. ročník generačního turnaje Otec
- syn se koná v sobotu 3. srpna od 9
hodin. Prezentace do turnaje do 8:30
hodin. Jedná se o nejstarší turnaj tohoto druhu v republice.
JSy

VJ MĚSTA LUŽE INFORMUJE A PROSÍ O POMOC
V době, kdy se připravuje toto číslo
Lužského zpravodaje mají za sebou
hasiči z výjezdové jednotky tři zásahy
u dopravní nehody se zraněním.
Všechny tři nehody měly jednu věc
společnou, a to zranění účastníků
nehody. Dvě z těchto nehod vykazovaly dokonce, zranění velmi vážná.
U první došlo k zástavě životních
funkcí jednoho z účastníků nehody
a u druhé šlo o život ohrožující zranění motorkáře. Zranění těchto nehod
měli jedno velké štěstí – jako první
pomoc poskytující, byly zdravotní
sestry z HL. Za to jim patří obrovský
dík nejen náš, ale i zraněných a jejich
rodin.
Bohužel se opakovaly modely jiných dopravních nehod, a to lhostejnost okolo projíždějících. Budeme – li
se pohybovat v oblasti práva neposkytnutí první pomoci je trestné.
Ne každý je schopen poskytnout adekvátní laickou první pomoc a nikdo
vás nemůže nutit do resuscita
ce. Ale pomoc je i zastavení provozu,

odvedení nezraněných mimo vozovku, zavolání na linku 155, 150 nebo
112. I obyčejné zastavení a dotaz, zda
ošetřující nepotřebuje s něčím pomoci, např. poskytnutí dalšího obvazového materiálu z vlastní autolékárničky,
ale i zabavení dětí ošetřujícího, dobré označení místa dopravní nehody,
apod.
Prosíme Vás všechny, až příště pojedete kolem místa dopravní nehody,

zastavte, nabídněte pomoc, která je ve
vašich silách, vždyť příště to můžete
být Vy, Vaši rodiče, Vaše děti, nebo
kamarádi, kteří budou potřebovat pomoci a jistě se najde někdo, kdo Vás
nenechá na holičkách.
A pamatujte na jednu pravdu vyslovovanou našimi zdravotníky: „Češi první pomoc umí a velice dobře!!!“
Děkujeme Vám všem, kteří nejste
lhostejní.
VJ města Luže
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BENJAMÍNCI NA
SKAUTSKÉM TÁBOŘE
První dva prázdninové týdny každoročně pořádají lužští skauti letní
střediskový tábor na louce u Račího
potoka mezi Zderazí a Polankou. Na
čtyři dny se za nimi vydaly tábořit i
nejmladší předškolní děti s rodiči.
Letos se minitábora zúčastnilo 15
benjamínků a 9 rodičů. Prožili společně hry v táboře, výpravy po jeho
krásném okolí, vyšplhali na skálu, ti
odvážnější zdolali přechod po lanu

AKTUÁLNĚ Z MAS

SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.

Léto je v plném proudu a Kancelář
MAS všem přeje příjemné prožití volných slunečních dnů, ideálně
s dostatkem vláhy a časem na zamyšlení, jak se tu vlastně dobře žije
a také, jakou si přejeme další budoucnost. O té se nyní hodně mluví v souvislosti s tvorbou Strategického rámce Česká republika 2030. Součástí je
také kapitola Rozvoj komunit, ve které se dozvíme, že „partnerem veřejné
správy při rozhodování se musí stát
především veřejnost v širokém slova
smyslu. Jak místní lidé, tak občanské
iniciativy, spolky a neziskové organizace, drobní podnikatelé i významné firmy, nebo účelová sdružení obcí
musí společně plánovat a hledat řešení.“ MAS SKCH za tímto účelem již
v r.2018 iniciovala projekty v oblasti
efektivní veřejné správy obcí (informovali jsme v minulých číslech), aby
byly zajištěny potřebné finance, což se
u 2 měst a u dvou svazků sdružujících
17 obcí podařilo.

AKTUÁLNĚ Z MAS

SRPEN 2019
NOVÁ VYHLÁŠKA
O ODPADECH

v korunách stromů, vyrobili si dřevěná autíčka nebo letadla, zazpívali u táborového ohně. Vychutnali si
táborovou atmosféru od budíčku po
večerku se vším, co skautování v přírodě nabízí. V neděli navečer se děti
s táborem rozloučily pokřikem: „ Od
zvířátek učíme se, jak se žije nejen
v lese. I v zoo jsou zvířátka šikovná,
každý benjamínek se jim vyrovná.“
Domů si odvážely nejen nový batůžek
a diplom, ale i mnoho pěkných zážitků. (Louka)

Dne 12. 7. 2019 nabyla účinnosti
Obecně závazná vyhláška č.3/2019,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na
území města Luže. Vyhlášku naleznete na webových stránkách www.luze.
cz, nebo je k nahlédnutí na městském
úřadě.

Naše města a obce se neustále mění
a rozvíjejí. Aby bylo možné další vývoj pozitivním způsobem ovlivňovat
a řídit, je třeba zpracovat nový plán
strategie rozvoje našeho územního
celku. Obracíme se na vás s prosbou
o spolupráci, která je důležitá pro
vytvoření optimálně využitelného

dokumentu. Rádi bychom se dozvěděli více o vašich potřebách, zkušenostech, názorech a přáních souvisejících se životem ve vašem městě,
či obci. Pro uskutečnění tohoto cíle
připravíme nenáročný dotazník, který bude možné vyplnit v papírové
podobě, či elektronicky. Dotazníkové

šetření proběhne od druhé poloviny
srpna do první poloviny září tohoto
roku. Podrobnosti ohledně způsobu
distribuce dotazníků a umístění sběrných míst budou dostupné na webu
https://www.masskch.cz/ a webech
jednotlivých obcí.
Čím vyšší bude návratnost vyplněných dotazníků, tím větší bude jeho
význam pro vznik kvalitního plánu
strategie rozvoje. Všechny získané
informace budou pečlivě zpracovány,
přičemž bude zachována anonymita
a diskrétnost. Díky vaší ochotě zapojit se, můžete nemalou měrou přispět k dalšímu rozvoji měst a obcí dle
představ nás všech. Předem děkujeme za váš čas věnovaný vyplňování
dotazníku.
V rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS
SKCH vám přinášíme informace
o problematice příspěvků na péči
z pohledu sociální pracovnice města
Chrast.

POTŘEBUJI PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI, JAK NA TO?
Příspěvek na péči pomáhá lidem, kteří kvůli nemoci, vážnému úrazu nebo
vysokému věku nezvládají pro zdravého běžné činnosti. Platí, že nárok na
dávku má osoba, která péči druhých
potřebuje. Z příspěvku si pak může
hradit sociální služby, pomoc rodiny
a blízkých atp. Úřad práce kontroluje,
jak člověk s dávkou nakládá.

AKTUÁLNĚ Z MAS
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PROCES PŘIZNÁNÍ DÁVKY

odvolat. Lhůta je patnáct dní, podává se prostřednictvím úřadu práce.
V odvolání uveďte, s čím konkrétně
nesouhlasíte. Jestliže se časem zdravotní stav zhorší, můžete požádat
o zvýšení příspěvku. K tomu slouží
tiskopis Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Následovat
bude další šetření úřadu práce a vypracování nového posudku.
Kolik Vám úřady na dávce vyplatí, závisí na stupni závislosti, ty jsou
celkem čtyři. Novela zákona zvedá
příspěvek na péči pro osoby ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, které
nevyužívají pobytové sociální služby. V praxi si tedy přilepší osoby,
o které se starají blízcí a rodina,
nebo za kterými domů dochází asistent péče či pracovník terénní služby.
Od 1. 4. 2019 stoupl příspěvek na
péči pro IV. stupeň závislosti a od 1.
7. 2019 stoupl příspěvek na péči pro
III. stupeň závislosti.

VYPADÁ NÁSLEDOVNĚ

Žádost se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce. Tiskopisy Žádost o příspěvek na péči a Oznámení
o poskytovateli pomoci – prostřednictvím formuláře oznámíte, kdo vám
bude péči zajišťovat. Na základě vaší
žádosti provede úřad práce sociální
šetření, během kterého posoudí, kolik
z deseti základních životních potřeb
zvládnete bez asistence druhých. Sociální šetření se provádí buď v místě
bydliště, nebo ve zdravotnickém zařízení (u lidí hospitalizovaných déle jak
60 dní). Šetřením ovšem práce úřadů
nekončí. Výsledky sociálního šetření
se předají posudkovému lékaři ČSSZ,
který s přihlédnutím k vaší zdravotní
dokumentaci rozhodne o stupni závislosti. Zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od lékaře praktického. Hodí se proto ohlídat, zda má
váš doktor k dispozici všechny zprávy
odborných lékařů. Od posudkového lékaře putují všechny dokumenty
zpět na úřad práce, který vydá konečné rozhodnutí o přiznání dávky. Celý
proces může trvat i několik měsíců.
Pokud ale úředníci vaši žádost schválí, vyplatí příspěvek zpětně za dobu,
kdy jste o něj zažádali. Když úředníci
rozhodnou kladně, začne vám příspěvek na péči chodit každý měsíc – na
účet v bance nebo složenkou.
Když vám úředníci příspěvek na
péči nepřiznají, nebo rozhodnou
o nižším stupni závislosti, můžete se

21

Veškeré tiskopisy najdete na webových stránkách úřadu práce https://
portal.mpsv.cz/forms nebo Vám je
osobně předají pracovníci na pobočce. Dále je možnost obrátit se na sociálního pracovníka obce, který Vám
tiskopisy může poskytnout a poradí,
co dál.
Kontakty na sociální pracovníky
v území:
Městský úřad Crast
469 633 690
Městský úřad Skuteč			
731 557 462
Městský úřad Luže
730 871 334

STUPEŇ ZÁVISLOSTI 		

OSOBY MLADŠÍ 18 LET

OSOBY STARŠÍ 18 LET

I. (lehká závislost)		 

3 300 Kč			     

II. (středně těžká závislost)	 

6 600 Kč			  

4 400 Kč

III. (těžká závislost)		 

9 900 Kč			  

8 800 Kč

13 900 Kč			

12 800 Kč 	  

IV. (úplná závislost)  		

13 200 Kč			

19 200 Kč			

19 200 Kč 	

880 Kč

(jsem v zařízení)
  (jsem doma)

13 200Kč       (jsem v zařízení)
   (jsem doma)
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SRPEN VRCHOLÍ ŽNÍ
Ať chceme nebo nechceme, prázdniny
se přehouply do své druhé poloviny.
U dovolených je to trochu jinačí, neboť
někteří dovolenkáři si nechávají volno
na další měsíc – září, aby si prodloužili
léto. Je to také z důvodu levnějších zájezdů a nižších teplot
u moře.
  Za našich dětských let jsme jezdívali na tzv. pionýrské tábory, jež trvaly
7-10 dní. Třeba na Seč, Krakov, Horní
Bradlo, Jedlová u Poličky atd. Vzpomínám si, že jednou nám téměř celý turnus propršelo, což jsme se nudili. Byli
jsme totiž zvyklí hrát různé míčové hry
a chodit každý den někam na procházku do lesů. Rodiče neplatili za pobyt
velký poplatek.
  Tenkrát existovala kromě organizace
Pionýr do 15 let ještě čsl. svaz mládeže
(ČSM) od 15 roků výše. Skauting nikoliv, ten byl během své historie
u nás v ex Československu třikrát zakázán! Poprvé za okupace v době 2. světové války. Potom v roce 1948, když se
dostali komunisté k moci. Po 20- letech
tedy v roce 1968, kdy se politické proměny trochu uvolňovaly – byla činnost
skautu nakrátko znovu obnovena.
O rok později, v začínající tzv. normalizaci ho soudruzi na dlouhou dobu opět
zakázali. Po roce 1990 i tady v Luži
příznivci aktivně obnovili tuto činnost
a poslání.
   A nyní mně dovolte, abych se ve
svém zamyšlení vrátil o 2 měsíce nazpět. V červnu, konkrétně k 16. dni,
kdy se slavil novodobý světový svátek „Den otců.“ Nejedná se v žádném
případě o nějaký konkurenční svátek ke „Dni matek“ (druhou neděli
v květnu), ale o jakousi „demonstraci“
= zachování úplné, přirozené
a klasické rodiny ve složení: matky,
otec, dítě potažmo dětí. Vůbec se nedivím, že tradičně smýšlející občané mají
výhrady k založení „novodobé“ rodiny
a výchově dětí 2 lidmi stejného pohlaví
(muž a muž, žena a žena). Samozřejmě
soužití – kamarádství dvou partnerů
(přátelů).
Zpráva pro historiky počasí uvádí, že
letošní červen figuroval jako nejteplejší

od roku 1961, kdy se u nás v republice
měření teplot provádí. Průměrná teplota se zvýšila o 4,9°C. Naše horka mohla klidně konkurovat hicům v Itálii,
Španělsku, Švýcarsku a jinde…
   Teď bych se chtěl zmínit o jednom
výročí. To registruje, že 14.7. l.r. se
dožil významného kulatého životního
jubilea 80 let pěvecký fenomén Karel Gott. Narodil se v Plzni. Vyučil se
elektromontérem v ČKD Praha. Svému řemeslu se věnoval jen krátce, protože hudba se mu záhy stala osudnou.
Začal se zpěvem v různých pražských
kavárnách, zejména v proslulé kavárně Vltava. Navštěvoval hudební teorii
u profesora Karenina.
   K. Gott měl obrovské štěstí, že se
zanedlouho spojil s úžasnou skupinou
Divadla Apollo, v niž hráli profesionální muzikanti: bratři Štaidlové (Láďa
a Jirka, který chodil s Hankou Maškovou a mladý brzy zemřel při autonehodě), K. Svoboda, Fel. Slováček,
R. Rokl, Žižka, atd. Později vystřídal
i další skupiny, vlastnil též svůj orchestr.
  Jeho výsledky jsou neuvěřitelné: nazpíval několik stovek písniček a skladeb také v cizích jazycích, převážně
v německém jazyce, a to i s ženskými
protějšky – zpěvačkami. Vydělal pro
stát balíky peněz (v markách) v nahrávací západoněmecké firmě Polydor.
Odtud nezapomenutelný hit „Včelka
Mája“. Hrál v několika filmech. Tento
interpret získal v mnoha anketách přes
40 Zlatých potažmo Českých Slavíků.
Po každém svém koncertu – vystoupení sklízel obrovský a ojedinělý úspěch
v podobě aplaudování a přídavků. I v
současné době – tak pokročilém svém
věku – má stále na tisíce příznivců

a obdivovatelů. Pramení to především
z řad ženského pohlaví – od slečen,
přes zralé dámy až k babičkám a prababičkám. Někdy své polovičky doprovázejí také muži.
   Žil s několika ženami, aby se nakonec v pozdním věku v únoru L. P.\2008
v Las Vegas (USA) oženil se slečnou
Ivanou Macháčkovou. Má celkem 4
nadané dcery – bohužel syna tolik toužebného se jim zplodit nepodařilo. Mistr, jak bývá často oslovován, má dalšího velkého koníčka, a to v malování.
Popřejme slavnému oslavenci hlavně
dobré zdraví, které tolik potřebuje,
a ještě hodně sil a energie ke zpívání
a k malování.
     Osmý měsíc v roce přináší v ČR
většinou vrchol žní. Jsou již sklízené
podzimní obiloviny (ječmeny, řepky,
pšenice). Náš otec říkával, že na Chrudimskou pouť, a to je kolem 8. srpna,
bývalo v našem regionu vše vymláceno. Za mých mladých časů se razilo heslo: „Ani zrno nazmar“. Kéž by
toto platilo i v dnešní době! Mlátilo se
v tzv. bateriích, kdy na pole vyrazilo
najednou 5 až 7 kombajnů a zrní odváželo kolikrát kolem až 10 velkých aut
či souprav. Takto upravené sestavy se
přemísťovaly z jednoho lánu na druhý.
Výpomoc mezi jednotlivými zemědělskými družstvy fungovala celkem obstojně. Někteří aktéři mívali z tohoto
cestování a vypomáhání (dělby práce)
příjemné zážitky, zvláště z jižní Moravy, kde lidé bývali pohostinní.
   Zbývá ještě jeden prázdninový měsíc. Nechť se vydaří všem a počasí je
v něm solidní = stabilizované. My si
pak budeme moci říkat, resp. zpívat –
jako v té písničce: „Bylo léto, horké
léto, tak jak léto má být“...
František Ulrich

Loučení s deváťáky

TJ LUŽE
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NA SLOVÍČKO S PŘEDSEDOU FOTBALOVÉHO KLUBU JAROSLAVEM GÁLOU
První mužstvo vstupuje do druhé sezóny krajského přeboru. Traduje se, že
druhý rok bývá těžší než první. Jak se
kolektiv připravuje a budou v týmu nějaké změny?
V době uzávěrky Zpravodaje se
o posilách teprve jedná. Je jisté, že se
ze Slatiňan vrací rozdílový hráč Michal Radouš. Bota nás tlačí na postu
brankáře. Vždyť pro tři družstva (A, B
a dorost) máme jen tři gólmany a hráčskou legendu, nestárnoucího Františka
Richtera. Tady bude třeba někoho přivést, ale jak každému říkám, brankáři
jsou nedostatkové zboží.
Co se týče přípravy, tam mnoho
změn nečekejme. Letní období je hodně krátké, trochu se opráší fyzička a k
tomu se přidá pár přípravných zápasů.
Náš kádr patří mezi nejstarší v soutěži. Stálo by za to mužstvo omladit,
možná i hráči z B družstva. Mají vůbec
šanci se dostat do týmu?
Nerozděluji hráče podle věku, ale
podle výkonnosti. Všichni hráči stojí
na začátku přípravného období na stejné startovní čáře, a je jen na nich, jak
doběhnou do cíle. Někdy mi ale připa-

Den

Datum
Neděle 11.8
Sobota 17.8
Neděle 18.8
Sobota 24.8
Neděle 25.8
Sobota 31.8
Neděle 1.9
Sobota 7.9
Neděle 8.9
Sobota 14.9
Neděle 15.9
Sobota 21.9
Neděle 22.9
Sobota 28.9
Neděle 29.9
Sobota 5.10
Neděle 6.10
Sobota 12.10
Neděle 13.10
Sobota 19.10
Neděle 20.10
Sobota 26.10
Neděle27.10
Sobota2.11
Neděle 3.11
Sobota 9.11
Neděle 10.11
Sobota 16.11
Neděle 17.11
Sobota23.11
Neděle24.11

A mužstvo

Kr. přebor
17.00 Pardubičky : Luže

dá, že hráči rezervního týmu nemají ani
zájem porvat se o místo výše. Je fakt,
že to někdy hodně bolí. Bez pořádného
tréninku to ale prostě nejde.
Když se zamyslíš nad tím, v jaké
společnosti náš klub působí (H. Městec, Holice, Choceň, Litomyšl, Svitavy, atd.), jsou v Luži podmínky pro
účinkování v krajském přeboru?
Peněz není nikdy dost. Sehnat zapálené sponzory v našem malém městě
a okolí není žádná legrace, ale nestěžujeme si. Ba naopak, je potřeba
z tohoto místa poděkovat všem našim
sponzorům a podporovatelům. Jejich
jména má možnost návštěvník areálu
zjistit na bannerech kolem hrací plochy. Samozřejmě poděkování patří
městu za podporu finanční i materiálovou. Na druhou stranu si myslím, že
naši hráči nedělají po pažitech celého
kraje Luži ostudu.
V bledě modrém to je s funkcionáři. Byli bychom rádi, kdyby se do
práce klubu zapojilo více bývalých
hráčů především pro práci s mládeží.
Dveře k nám mají otevřené zájemci
o propagaci naší činnosti formou spra-

3. třída

B mužstvo
17.00 Rosice : Luže

17.00 Mor. Třebová .

17.00 Zaječice : Luže

14.30 Luže : Svitavy

17.00 Luže : Načešice B

17.00 Polička : Luže

1700 Bořice : Luže

14.30 Luže : Litomyšl
10.15 Chrudim B : Luže

17:00 Luže : Miřetice B

14.00 Luže : Choceň
15.30 Č. Třebová : Luže

16 : 30 Luže : Žl. Chvalovice
16.30 Vítanov . Luže

13.30 Luže : Lanškroun

16.00 Luže : Hor. Bradlo

15.00 Hor.Ředice : Luže

16.00 Tuněchody B. : Luže

13.00 Luže : H. Městec
14.00 Holice : Luže

15.30 Luže : Bítovany.
14.30 Slatiňany B : Luže

10.15 Luže : Roh. Bělá
13.30 Třemošnice : Luže

13.00 Luže : Orel

13.00 Luže -Mravany

17.00 Ronov : Luže

vování našich webových stránek, vývěsních skříněk, rozhlasových relací
v době zápasů. Hledáme odborníky na
oblast dotačních programů. Rád bych
se sešel s někým, kdo by věděl něco
o historii fotbalu ve městě. Je potřeba
ale říci, že je to práce zadarmo a připravuje vás o váš osobní čas.
Samostatná kapitola je areál. I když
jsem naplavenina, myslím si, že nikdy
v Luži neměli hráči i diváci takové podmínky jaké jsou nyní. Což velmi často
potvrzují i hráči a příznivci soupeře. Je
určitě dobře, že areál patří městu.
Nesmí se ale usnout na vavřínech.
Umělá plocha pomalu dožívá, tréninková travnatá plocha připomíná spíše
autodrom. Řešení by také zasluhovalo
posílení závlahy travnatých ploch.
Do budoucna by určitě stálo za to vypracovat určitý generel rozšíření sportoviště pro potřeby dalších sportovních
oddílů, školy, hasičů i veřejnosti. Když
tak jezdím na kole po okolí, tak trochu
závidím občanům Chroustovic, Osíku,
H. Újezdu, apod. za velmi praktická
nová sportoviště.  
Aleš Zavřel

24

WWW.LUZE.CZ

LETNÍ DEN
Od lidových tradic přes turistiku až
po subjekty přímo zajišťující pracovní uplatnění nebo volnočasové
a sportovní aktivity tělesně a zdravotně postižených. To bylo hlavní motto
letošního 5. letního dne v Hamzově
léčebně.
Letošní „Letní den“, již pátý v pořadí, byl již tradičně spojen s Opel
Handicap Tour 2019, představením
speciálně upravených aut OPEL, která jsou velmi účelně uzpůsobena dle
individuální potřeby jednotlivců.
„Hlavní ideou programu bylo ukázat našim pacientům i veřejnosti,
dnešní možnosti nejen v oblasti péče
nebo služeb, ale zejména i možnosti aktivního sportovního, kulturního
i turistického vyžití, které se lidem se
zdravotním postižením nabízí, a které
jsou stále více dostupnější i pro lidi
s hendikepem“, říká Václav Volejník,
ředitel léčebny. A tak jsme v Hamzově léčebně uvítali čtyřicet organizací,
které se věnují problematice integrace
lidí s tělesným postižením do společnosti. Od lidových tradic přes turistiku až po subjekty přímo zajišťující
pracovní uplatnění nebo volnočasové
a sportovní aktivity tělesně a zdravotně postižených ale i výrobce zdravotní
a kompenzační techniky, organizace
zajišťující vzdělávání a poradenství,
pomoc. Většina těchto organizací připravila pro návštěvníky Letního dne
interaktivní program, který prožitkově přiblížil jejich činnost.  
Novinkou pro všechny zúčastněné
bylo i představení digitálního mobilního průvodce, vytvořeného firmou
Rehamza a kterého právě nyní testujeme. Vítaným zpestřením byla také
volba koně Sympatie, kterého vybírali zúčastnění z našich hipoterapeutických koní formou hlasovacích lístků.
„Těší mne, že jsem mohl opět navštívit Hamzovu léčebnu. Doslova na
každém kroku je vidět, jak se zde pořád něco děje. Letní hry jsou toho samozřejmě důkazem. Kromě velkých
akcí zde však myslí i na drobnosti,
jako jsou nové květiny nebo oprave-

Z HAMZOVY LÉČEBNY
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ná zákoutí nádherného parku. Ocenil
jsem také novou aplikaci, která je mobilním průvodcem po areálu léčebny,“
sdělil   radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
V rámci 51. Košumberských sportovních her jsme využili minigolf
a nově instalovanou balanční lávku,
které zabavil zejména dětské účastníky akce. Dále byly představeny sporty
i další zajímavé aktivity, určené specifickým skupinám osob všech generací. Velkou předností jednotlivých
ukázek bylo, že si je pacienti i účastníci Letního dne mohli hned na místě
vyzkoušet. Dospělí i děti tak získali
zkušenost z jízdy na trenažéru handbike, který představil Jaroslav Hantl
z TJ Léčebna Košumberk, účastník
Metrostav Cyklo Handy Maratonu.
„Handbike je speciálně upravené
ruční kolo pro osoby se zdravotním
postižením. Většina těchto handbiků
je  vyrobena formou tříkolky se dvě-

ma koly vzadu a jedním řiditelným
kolem vpředu,“ vysvětloval Jaroslav
Hantl. Závodník František Vlček dohlížel na bezpečnost při jízdě na tricyklech. Pro všechny, kteří se zapojili do aktivit „Jsme v pohybu“ byly
připraveny slosovací karty, které byly
v závěru odpoledne slosovány.
Více jsme se věnovali i otázce ekologie a zdravého životního stylu, zapojením mnoha aktivit, podporujících
tuto problematiku. Program obohatilo
i promítání krátkých filmů o krásách
a tradicích Pardubického kraje nebo
z prostředí Hamzovy léčebny. Novinkou bylo uvedení filmu COCO, který
za titulní píseň získal Oscar a mnoho
dalších ocenění. Pro dobrou náladu
zahrála kapela Kapka, kterou si naši
pacienti velmi oblíbili. Finále patřilo
Světu muzikálů ve výtečném podání
Petra Kubce a Lucie Chlumské.

OHLÉDNUTÍ ZA
MALOU KOPANOU

kopané do sportovních hal a vznikem
futsalu začala být na ústupu. Dnes
tomu tak není. Pod hlavičkou Asociace malého fotbalu se hrají celostátní
a regionální soutěže. Naše reprezentace patří ke špičce světa. V letech 2010
a 2018 vyhrála mistrovství Evropy a v
roce 2017 dokonce i světové.
V roce 1990 začal rozvoj malého
fotbalu i v Luži. Spolek ABC, jehož
tahounem byl Pepík Němeček, zorganizoval za finanční podpory soukromé
firmy Kučera - výroba nábytku 1. ročník turnaje v malé kopané.
Později turnaj přešel za finančního
přispění fy STAVER, za což se sluší
poděkovat, pod hlavičku fotbalového

Malá kopaná vznikla v Československu v 70. letech minulého století. Navázala tak na fotbal, který se od nepaměti hrál na kdejakém volném plácku.
Později v 80. letech se začaly pořádat,
pod tehdejší mládežnickou organizací
SSM, různé regionální a celorepublikové turnaje. Vznikla populární Hanspaulská liga, později v našem regionu
v Pardubicích do dneška populární
liga PAMAKO (Pardubická malá kopaná). Ne vždy byla ale malá kopaná
na výsluní. Především vstupem malé

Jana Zavřelová, DiS.

oddílu a je to až neuvěřitelné, že jsme
letos pořádali již 25. ročník turnaje
v malé kopané. Turnaj v minulosti
patřil k největším v regionu. Pravidelně se ho zúčastňovalo na 30 i více
družstev, dá se říci, že od Prahy až po
Brno. Poslední dobou trochu strádal,
účastníků bývalo tak do deseti týmů.
Ovlivněno to je především neskutečným množstvím turnajů v regionu
a také je i umění se tzv. trefit do toho

SPORT
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správného termínu. Na jedné straně na
našem turnaji ubývá kvantita, na druhou
stranu ale stoupá kvalita. Poslední dobou se zúčastňují týmy, které ve svých
řadách nemají žádný čutálisty, ale dobré
fotbalisty. Jinak tomu ani nebylo letos,
kdy hráči jako Radouš, Kroutil, Veis,
Hrubý, Zavřel ml., Mužíček a další a
další předváděli malý fotbal, jak velí
tradice, plno fines, kliček, prostě strčko brčko. Bylo by jen na škodu, jak se i

uvažovalo, dále turnaj nepořádat.
Na turnaji startovalo 10 týmů rozdělených do dvou skupin po 5 družstvech.
Ve skupinách se hrálo tzv. každý s každým. První čtyři týmy postupovaly do
play off, kde vítěz skupiny hrál se čtvrtým týmem z druhé skupiny a naopak,
následně se hrálo semifinále a finále.
Celý turnaj vyhrálo zaslouženě družstvo
STAVER Luže. Což určitě udělalo radost podporovateli turnaje.
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J.Gála

Pořadí sk.: A     
1.STRČKO BRČKO (hráči z Pardubic a okolí)
                           
2.KOSOVO (tradiční účastník turnaje - Láďa Novák ml., Víťa Hrubý,  
                                                      
    Dan Klenor, David Koukal…)
                           
3.YOUNG BOYS (hráči z Hlinska a okolí)
                           
4.BOMBY K TYČI (Jarda Kroutil, Michal Radouš, Lukáš Naď)                                                                            
                                  
5.MILDA (Milda Kolář a hráči z V. Mýta a Č. Heřmanic)
                sk.: B   
                              
                        
                          
                          
Play off:  
               
                
                
                 
SEMIFINÁLE:   
                          
FINÁLE:           

   1.STAVER (Adam Zavřel, Petr Mužíček + repre futsalu U19 a U21)  
2.HESPRO (Mára Veis, Ondra Merkl,..)
3.PRAŠIVÍ PSI (Chrudim a okolí)
  4.PRORYV (Bohdan Danyleichuk a Ukrajinci žijící ve V. Mýtě)
5.MALÉ DIVY (Jenišovice, Lozice….)
Strčko Brčko : Proryv  10 : 3
Kosovo : Prašiví psi      3 : 0
Staver : Bomby k tyči    7 : 2
Hespro: Y. Boys            3 : 3  na penalty postoupilo Hespro
   Staver : Kosovo            5 : 1
  Strčko Brčko : Hespro  4 : 1
STAVER  :  STRČKO  BRČKO  6  :  4
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STŘÍPKY Z HRADU KOŠUMBERK
Na hradě Košumberk nabízíme k prodeji šperky a keramiku od Mniky Jaré
z Horky u Chrasti. Další tip na dárek
je kniha s fotografiemi (Čarokraj) zajímavých míst s pověstmi vytvořené
v noci např. Bilý Kůň, Žižkův stůl,
Rychmburk a Podlažice. Autorem je
fotograf Tomáš Kubelka.
První prázdninový víkend, a zároveň
ve svátečních dnech 5. a 6.7., na hradě sledovali návštěvníci šermířská
vystoupení skupiny „Páni z Lichtenburka“. Klobouk dolů před jejich výkony v bojové zbroji a v teplém počasí.
Při prohlídce muzea jsme navodili
slavnostnější atmosféru u jídelního stolu v Jeníčkově místnosti. Turisté mohli
mít pocit, jako že jsou právě očekáváni
k nedělnímu pouťovému obědu u Jeníčků, jenom usednout a „na zdraví“,
skleničky cinkají. Připojili jsme se k
ekologickému třídění odpadu.
Tým hradu Košumberk
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Nové informační brožurky - zdarma

Nové cyklostojany na náměstí v Luži

Nové posezení u Paletínské kaple

Nová informační tabule u Paletínské kaple
Nové velkoobjemové podzemní kontejnery v Lipce

Nový hrad v Srbcích - stavěli obyvatelé Srbců
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