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

Sobota 7. 9. od 20:00
SPINÁLNÍ PLES UPÍRŮ
Sokolovna Luže

Neděle 29. 9. od 13:00
II. SETKÁNÍ VETERÁNŮ
Sportovní areál Luže

Neděle 1. 9. od 9:00
TURNAJ PŘÍPRAVEK VE
FOTBALE
Sportovní areál Luže

Sobota 14. 9. 2019 od 15:30
Klub Cestou necestou:
THAJSKO A VIETNAM
Konferenční sál Hamzovy léčebny

Úterý 1. 10. 2019 od 17:00
UNIVERZITA 3. VĚKU
Volnočasové centrum Luže

Neděle 1. 9. od 19:45
HRADNÍ HRÁTKY S MÓDOU
– módní přehlídka | Hrad Košumberk

Středa 18. 9. od 18:00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LUŽE
Sokolovna Luže

Pátek 6. 9. 2019 od 17:00
ZAHAJOVACÍ SKAUTSKÝ
TÁBORÁK
Skautský srub Luže
Sobota 7. 9. od 10:00
BĚH PRO PATRIKA
Hamzova léčebna – pavilon C
Startovné 50,Sobota 7. 9. od 7:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DVOJIC
Rybník pod Voleticemi

Čtvrtek 26. 9. od 18:00
Klub Zdraví: ZELENÉ
POTRAVINY
Volnočasové centrum Luže
Pátek 27. 9. 2019 od 15:00
DEN CHARITY
Rodinné centrum DaR Luže
Neděle 29. 9. od 10:00
DEN MYSLIVOSTI
Hrad Košumberk | zdarma

Sobota 5. 10. od 9:00
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Rybářská chata u Voletického rybníka
Sobota 5. 10. od 20:00
VÁŠ NATĚRAČ, MADAM!
– divadelní představení
Sokolovna Luže | vstupné 150,-/100,Pátek 11. 10. od 15:00
TATÍNKOVO ODPOLEDNE
Rodinné centrum DaR Luže
Vstupné 40,Pátek 6. 12. od 18:00
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
POSEZENÍ PRO DŮCHODCE
Sokolovna Luže (více informací
v dalším čísle)

Janovičky
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ZÁŘIJOVÉ SLOVO Z RADNICE
Letní prázdniny utekly jako voda
a teď už se můžeme těšit snad na
krásné babí léto a krásy podzimu.
Máme za sebou úspěšné Košumberské léto, a protože chceme v kulturním programu pokračovat alespoň
trochu i během celého roku, hned
na začátku října se můžete těšit na
další divadelní představení, tentokrát v lužské sokolovně. Pokud se
vše organizačně zadaří, tak ve druhé
polovině října se můžete těšit na 1.
Městský ples. Zároveň už chystáme
na začátek adventu tradiční vánoční
posezení pro důchodce.
Studium nezačíná jenom školákům, ale také aktivním lužským
občanům v rámci Univerzity třetího
věku – první setkání je naplánováno
na úterý 1. 10. 2019 od 17:00 ve volnočasovém centru.

ně, proběhne 9. října v 17:00 v sokolovně. V dalším čísle zpravodaje již
naleznete další doplňující informace
o celém systému. Věřím, že nás tato
změna posune o velký kus dopředu
a v budoucnu budeme mít velký náskok před rychle se zdražujícím nakládáním s odpady a budeme to my,
lužáci, kteří ušetříme velký peníz
oproti jiným městům. A to nemluvím
o přírodě, která nás o tyto krůčky
denně prosí… Všichni zaměstnanci
města Vám budou plně k dispozici
a pomohou Vám, aby vše fungovalo každému občanovi na míru. Společnými silami můžeme dosáhnout
ohromných výsledků a snad i čistějšího města. Předem Vám upřímně
děkuji za součinnost, protože jsem
přesvědčena, že to opravdu stojí za
to!
Na podzim nás ještě čeká úprava
veřejného prostranství pod kostelem
v Janovičkách, aby i zde bylo kde
kulturně zaparkovat. Celá akce probíhá v součinnosti se Spolkem Janovičky a s panem MgA. Petrem Budilem. Na parkoviště čerpáme dotaci ze
Svazku obcí Košumberska.

Všem místním spolkům, sdružením a zájmovým skupinám nabízíme
k jejich akcím, přednáškám, setkáním nebo schůzím, bezplatné využití
volnočasového centra v Žižkově ulici (k dispozici je prostor pro cca 30
osob v patře a cca pro 20 osob v přízemí, dataprojektor a plátno). Zájemci se VČAS hlaste u asistentky Lady
Vodičkové na MěÚ Luže.

V dohledné době přibydou na hřbitovech ve Voleticích a v Bělé lavičky
a odpadkové koše.

Další důležitou informací je jistě
blížící se dokončení stavby nového sběrného dvora. V další etapě,
před zahájením ostrého provozu, nás
čeká spousta formalit kolem přesunu
a provozování sběrného dvora. Tak
snad vše proběhne hladce a rychle,
aby pro nás všechny mohl být nový
rok 2020 revolučním v nakládání
s odpady. S tím souvisí další změna
od nového roku – kompletní změna
systému odpadového hospodářství.
Právě probíhá příprava a administrace celé změny. V praxi to, pro nás
občany, bude znamenat ještě lepší
orientaci ve třídění odpadu, snížení produkce směsného odpadu, odměňování poctivě třídících občanů
a svážení tříděného odpadu přímo od
domu. Schůzka pro veřejnost, kde se
dozvíte absolutně všechno o této změ-

Na závěr bych ráda zmínila velmi plodnou spolupráci města Luže
s Místní akční skupinou Skutečsko,
Košumberko, Chrastecko (MAS
SKCH), jíž jsme členem. Díky MAS
SKCH se již v minulosti podařila
spousta projektů. Každým rokem
se zapojujeme do čerpání příspěvku
z tzv. Malého Leadra – na příští rok
je v plánu z těchto peněz vyměnit
okna v KD Doly. Nyní čerpáme dotace na pracovníka rozvoje regionu
a provozní hradu Košumberk – obě
tyto pozice jsou placeny z dotace,
která nám byla schválena právě díky
MAS SKCH a jejich velké podpoře.
Ze stejné dotace nás čeká od nového
roku ještě částečný úvazek pro koordinátorku stezky na podporu rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s okolními obcemi. MAS SKCH

také především funguje jako skvělý
konzultační orgán ohledně dotací
z různých oblastí. Proto je zde plně
k dispozici Vám všem – podnikatelům, spolkům, zájmovým sdružením,
apod. Osobně jejich služby opravdu
doporučuji, protože manažerka MAS
SKCH má opravdu skvělý přehled
a dotace opravdu umí.
Všem školákům přeji úspěšný start
do nového školního roku a všem učitelům pevné nervy a stále dobrou náladu.
Vaše starostka Veronika

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

HŘBITOVY
V případě problémů nebo nedostatků
na některých ze hřbitovů (Luže, Voletice, Bělá, Janovičky), volejte nebo
pište SMS na tel.: 721 342 773 (Vanda Křepelková - správce).
Ohledně pronájmu hrobových míst
volejte: 737 409 698 (Lucie Tesařová
– matrika).

POČÍTAČOVÝ KURZ
Zájemci o počítačový kurz pro dospělé se hlaste v Turistickém informačním centru na Městském úřadě v Luži
nebo na telefonu: 736 481 206 (Lenka
Kašparová – vedoucí odboru kultury).

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V případě problémů s vybavením dětských hřišť, volejte nebo pište SMS na
tel: 721 342 773 (Vanda Křepelková)

ZELENÉ OKÉNKO

ZELENÉ OKÉNKO

Ale voda není všechno. Podstatné
jsou i čistící prostředky, které používáte. Ty nekvalitní, plné nezdravé
chemie, otravují přírodu i zdraví.
Zbytky takových dryáků ulpívají na

nádobí a vy je pak konzumujete. Že
to není zrovna ta pravá příloha k vašim gastronomickým dílům?
Rychlý pohled do minulosti
Nejdříve se ale podívejme trochu do
historie. Jak se s horou nádobí potýkaly naše babičky a prababičky? Nebylo to vždy jednoduché, když často
tekoucí voda, ani nebyla doma. Od
počátku minulého století byla kuchyně s tekoucí vodou poměrně dlouho
výjimkou. V bytech (někdy i mezipatrech) většinou bývaly výlevky
s jedním kohoutkem na studenou
vodu, takže se veškerá voda musela
vždy ohřívat na kamnech nebo později sporácích. Tekoucí voda v kuchyních byla standardem až v
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A jaké prostředky na mytí se dříve používaly? Základem byla horká voda
a soda, vražedně odmašťující kombinace. Dále také různé čistící písky,
které jemně avšak účinně odstraňovaly připečeniny a usazeniny. Na zdokonalení vzhledu kuchyňského náčiní se
používal ocet nebo citronová šťáva.

Mytí nádobí na přírodno. Jak šetřit vodu, svou pokožku i životní
prostředí?
Každý z nás, kdo doma vaří, moc
dobře ví, že kulinářské umění má
i svou stinnou stránku. Poté, co si
zaplníte hladový žaludek nebo pohostíte návštěvu, následuje ta méně
příjemná součást – umývání nádobí.
Čím víc vaříte, tím víc času trávíte
u dřezu nebo se ohýbáte u myčky.
Víte ale vůbec, kolik vody při pulírování příborů, talířů a hrnců spotřebujete? U ručního mytí to je zhruba
15-20 litrů. Myčka vychází o chlup
lépe, protože úsporné zařízení vám
schramstne cca 10-15 litrů.

ZÁŘÍ 2019

Ruce vs. stroj

domech postavených ve 40. letech a
pak samozřejmě v panelácích.
Ve 30. letech přišly z USA oblíbené
kredence na mytí nádobí, tzv. mycáky.
Jednalo se o šikovné skříně se skleněnými vitrínami v horní části, pracovní
plochou uprostřed a ve spodní části
dvěma výsuvnými škopky – levým na
umývání a pravým na oplachování.
Někdo je jistě na chalupě či chatě má
doteď.

Co se týká myček neboli „elektrických umývačů samočinných“, ty se
začaly rozšiřovat z Ameriky do celého světa někdy po válce, k nám ale
mnohem později. Největší revoluce
elektrických myček k nám víceméně
přišla ruku v ruce až s tou sametovou.

Nechme ale minulost minulostí
a pojďme se podívat, co můžete dělat
právě teď. Už víte, že při ručním mytí
nádobí spotřebujete zhruba o třetinu
víc vody, než když boj s mastnotou
a zbytky jídla svěříte myčce. Ušetříte ale zase elektrickou energii. Pokud
myčku nemáte nebo nechcete používat, i pomocí šikovných ruček můžete šetřit. Natalie Anna Fussová (která
na univerzitě v Bonnu získala za výzkum správného ručního mytí nádobí
doktorát) radí, jak nádobí mít správně
a s co největší úsporou.
Když si dáte záležet a budete postupovat systematicky, můžete se dostat i na 15 litrů za jednu várku mytí.
Podstatné je odstranit z nádobí zbytky jídel, silně zašpiněné kusy nechat
odmočit a pak vše umývat v jednom
dřezu s horkou vodou a mycím prostředkem a oplachovat v druhém dřezu či lavoru se studenou vodou. A pak
neutírat, nechat jen oschnout. Pokud
máte jen pár talířů a skleniček, nebojte se je umýt pod tekoucí vodou,
rozhodně tím nezpůsobíte žádné velké plýtvání. Spotřebujete tak určitě
méně vody, než kdybyste si kvůli pár
kouskům napustili plný dřez.
A jak to je s myčkou, naším pohodlnějším umývačem, co se narozdíl od
nás nikdy neunaví? Na jeden provoz
spotřebujete cca 10-15 litrů vody a
také roztočíte elektroměr. Bohužel
neexistuje žádná studie, která by potvrdila, či vyvrátila působení myček
na životní prostředí, proto je dobré
řídit se selským rozumem.
Chcete-li mít doma myčku, vyberte
kvalitní model s dobrou spotřebou
a takovou velikostí, která pokryje potřeby vaší domácnosti. Nádobí nepředmývejte, není to potřeba,
a myčku zapínejte, až když je plná.
Používejte co nejčastěji ECO pro
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gram. Ten sice myje nádobí podstatně
déle, ale za to spotřebuje méně vody
a elektrické energie. Zkrátka buďte co
nejvíc efektivní a šetrní, každý krok
se počítá. Navíc posazením myčky
do vaší kuchyně rozhodně ušetříte
čas, který pak můžete věnovat dalším
bohulibým činnostem.
Jak poznat šampiona mezi mycími
přípravky?
Ať už myjete nádobí ve dřezu nebo
necháte těžkou práci na stroji, čeká
vás ještě jedno zásadní rozhodnutí.
Voda sama o sobě k odstranění mastnoty bohužel nestačí. Po jakém přípravku ale sáhnout? Jak poznat růži
mezi trním – ten, který bude skutečně
účinný, ale zároveň nezatíží životní
prostředí a nevysuší vám ruce?
V běžných drogeriích a supermarketech dostupné přípravky na nádobí
jsou plné nešetrných tenzidů a aktivačních přísad, které zbytečně váš
domov zanášejí toxickými látkami.
Plno hospodyněk používá pro ruční
mytí rukavice, aby jim ruce nepop-

kaly a nebyly nepříjemně vysušené.
I to mají na svědomí agresivní syntetické látky, které lidské kůži rozhodně nesvědčí. Mýty o tom, že šetrnější
a v přírodě lépe odbouratelné přípravky nefungují, už dávno neplatí. 8 Příroda, zdraví, účinnost – silná trojka,
na které u vybírání toho správného
přípravku opravdu záleží.
Víme už tedy, že jen voda někdy
nestačí a zároveň některé přípravky mohu škodit nejen přírodě, ale
i nám. Je tedy na čase, vrátit se k lety
ověřenému nejlepšímu pomocníkovi,
přírodě (OnlyEco, EcoZone, Sonett,
Frosch, Yellow and Blue, Bio-D).
Díky produktům této ekologické domácí drogerie se nejen vaše kuchyň
stane čistým a bezpečným místem,
bez zatížení toxickými chemikáliemi a nechtěnými škodlivinami. Tyto
značky Vám nakrmí i Vaši myčku
a skvěle fungují i při nižších teplotách
Zdroj: https://www.econea.cz/blogmyti-nadobi-na-prirodno-jak-setrit-vodu-svou-pokozku-i-zivotni-prostredi/

ZAHAJOVACÍ TÁBORÁK 2019

Rádi uvítáme
nováčky všech věZahajovací táborák
2019
kových kategorií, děti, mladé i do-

Zveme všechny nové zájemce,
Benjamínky (holky a kluci od 4 do 7
let), Světlušky (holky od 7 do 11 let),
Vlčata (kluci Zveme
od 7 do 11všechny
let), Skautky
nové
(holkyzájemce,
od 11 do Benjamínky
15 let), Skauty
(klu-a
(holky
ci od 11
do od
15 let),
kluci
4 dorodiče
7 let),a vedoucí
Světlušky
na zahájení
nového
skautského
(holky od 7 do 11 let), Vlčataroku,
(kluci
které seodbude
pátek 6.9.2019
7 dokonat
11 let),v Skautky
(holky od
od 17:00
srubu.
S sebou
11 udoskautského
15 let), Skauty
(kluci
od 11
vezmi do
rodiče,
sourozence,
kamarády,
15 let), rodiče a vedoucí na
buřty na
opékání, sportovní oblečení,
zahájení nového skautského roku,
něco k pití a dobrou náladu.
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spělé vedoucí. Přijďte s námi strávit
odpoledne
plnébude
her a konat
hudby.vSeznamkteré se
pátek
te se6.9.2016
s činností
skautského
od místního
17:00 u skautského
střediska
naše vedoucí
srubu. aS poznejte
sebou vezmi
rodiče,
s nimiž
se
budou
Vaše
děti
během
sourozence, kamarády, buřty
na
schůzek
setkávat.
opékání, sportovní oblečení, něco
Těšíme
na vás!náladu.
k pitíse
a dobrou
Skauti
z Luže
Rádi uvítáme
nováčky
všech věkových kategorií, děti,

ZPRÁVY Z MATRIKY
V SRPNU oslavili své životní
jubileum
70 let – Miroslav Čech, Luže
75 let – Bohumil Mikan, Doly
Marie Barcalová, Bělá
Eva Benešová, Luže
84 let - Růžena Michalíčková, Luže
86 let - František Vyčítal, Luže
87 let - Anna Šmejdová, Brdo
Marie Baťová, Brdo
89 let - Drahošová Zdeňka, Rabouň
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme hlavně zdraví!
Na hradě Košumberku uzavřeli
manželství
Lukáš Rezek a Aneta Hanzlíková
Karel Jelínek a Anna Procházková
Ve Střemošicích na Pokloně uzavřeli manželství
Pavel
a Pavlína
mladéStráník
i dospělé
vedoucí.Jarkovská
Přijďte s
námi strávit odpoledne plné her a
Lukáš
Senohrábek a Kateřina Tůmová
hudby. Seznamte se s činností
místního skautského střediska a
V uplynulém období jsme se
poznejte naše vedoucí s nimiž se
rozloučili s
budou Vaše děti během schůzek
Marii
Kosinovou – 94 let
setkávat.
Těšíme se na vás!
Skauti z Luže

KAM ZA KULTUROU

ZÁŘÍ 2019
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Z HAMZOVY LÉČEBNY
BASE CAMP
METROSTAV HANDY
CYKLO MARATONU
Maraton organizovaný Cestou za
snem odstartoval 30. 7. 2019 v Praze.
Účastníci zamířili do východních Čech
do base campu do Hamzovy léčebny,
kde jim bylo poskytnuto zázemí
a kde splnili časovky na trenažerech.
Hamzova léčebna tak byla od úterního
odpoledne do středečního rána plná
cyklistů a jejich doprovodných týmů.
Trasa maratonu vede všemi kraji
ČR s výjezdem do Polska. Jedná se
o nejdelší cyklistický podnik v ČR
měřící neuvěřitelných 2222 km v limitu 111 hodin. Maraton je koncipovaný jako etapový a non-stop s tím, že
se jednotliví cyklisté z týmu na trase
postupně střídají.
Tento maraton je unikátní nejen
svou délkou, ale také svým otevřeným postojem. V každém týmu musí
být minimálně jeden člen s jakýmkoliv postižením (držitel karty ZTP,
ZTP/P). Od prvopočátku těchto závodů je smyslem projektu ukázat, že lidé
s postižením i bez něj mohou tvořit

NÁVŠTĚVA MINISTRA
ZDRAVOTNICTVÍ
1. 8. 2019 navštívili Hamzovu léčebnu ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch a náměstkyně Helena
Rögnerová.

Tito vážení hosté si prohlédli řadu
pavilonů rehabilitačního ústavu a setkali se s pacienty i zaměstnanci léčebny. Pan ministr ocenil zapojení léčebny do vývoje moderních přístrojů
pro rehabilitaci a se zájmem si také
prohlédl malé zdravotnické muzeum
Hamzovy léčebny.
„Jestli potřebujete zrehabilitovat
tělo a zároveň duši, vřele doporučuji! Jde o vysoce odborné pracoviště
s více než stoletou tradicí i krásným
parkem, který je zároveň botanickou
zahradou.“ uvedl pan ministr o Hamzově léčebně, kde při své návštěvě
opakovaně slyšel poděkování za svůj
odpovědný aktivní postoj při řešení
problémů českého zdravotnictví.
MUDr. Václav Volejník CSc.

společný tým, že sport a zde konkrétně cyklistika je otevřena všem, kdo do
toho chtějí šlápnout. Do maratonu se
tak zapojují vozíčkáři na handbicích,
nevidomí a slabozrací na tandemových kolech, lidé s dětskou mozkovou obrnou na tricyklech, cyklisti
s amputacemi, lidé s poruchami sluchu, atd.
Každý tým má navíc za povinnost
najít si patrona – tedy člověka, pro
kterého pojedou. Měl by to být člověk
po úraze nebo nemoci, který potřebuje povzbudit, motivovat a nasměrovat
na správnou kolej, aby se mohl vrátit zpět do aktivního života. Tímto se
maraton stává také benefiční jízdou.
3. srpna v cíli maratonu v Praze na
Kampě na bednách vítězů stanou nejen ti, kteří zajeli nejrychlejší čas či
nejvyšší průměrnou rychlost, ale medaili obdrží každý účastník maratonu,
protože každý, kdo absolvuje tuto
dvoutisícovou trať, si zaslouží ocenění. Navíc ale bude vyhlášen absolutní vítěz maratonu a tím se stane tým,
který nejlépe reprezentoval myšlenku – spolupráce, týmový duch, práce
s patronem, výjimečnost, charita.

ZÁŘÍ 2019
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Absolutním vítězem se tak může stát
i tým, který přijede do cíle poslední,
a to nám připadá úžasné! Tímto je
zdůrazněno hlavní poslání – mít radost ze sportu, z nezapomenutelných
chvil s kamarády a z jedinečné atmosféry.
Sport je pro všechny a handy cyklo maraton má za cíl pomocí sportu
formovat naši společnost v moderní
a otevřenou. Proto je mottem maratonu: BEZ BARIÉR, BEZ PŘEDSUDKŮ, JAKO JEDEN TÝM!
Bc. Veronika Šťovíčková
zdroj: www.cestazasnem.cz

8

WWW.LUZE.CZ

MAS SKCH

ZÁŘÍ 2019

AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A
CHRASTECKO, Z.S.
Se začátkem školního roku naplno SKCH vám přinášíme praktická doběží i činnost v MAS. Probíhá poručení pro pečovatele v domácím
například hodnocení žádostí do výzev prostředí.
MAS v Zaměstnanosti II, připravován
je pravidelný seminář pro školy, 8 KROKŮ PŘI DOMÁCÍ PÉČI
dokončována je realizace projektů
zájmových a sportovních organizací • Situace v životě nás dovedou občas pěkně rozhodit.
ve výzvě MAS Malý Leader 2019,
nově pokračuje sběr dat a informací • Populace stárne a demografická
o obcích v našem regionu. Data,
křivka je skutečně neúprosná.
která nám pomůžete nashromáždit, se
stanou výchozí oporou analytických • Jak postupovat, když se v rodině
stane nečekaná změna v soběstaččástí strategických plánů rozvoje obcí
nosti
jakéhokoli člena?
a na jejich základě společně určíme
hlavní směry rozvoje místa, kde žijete. • Nepanikařit. Vím, snadno se to
Hlavním cílem je sladit společné
řekne.
zájmy obcí/měst, jejich obyvatel,
podnikatelských
a
neziskových • Je nutno dál chodit do práce a vydělávat, abychom zajistili zbytek
subjektů tak, aby bylo dosaženo
rodiny.  Jak se tedy mohu postarat
celkové prosperity. Strategický plán
o
svého blízkého?
bude sloužit i jako podklad pro
optimální plánování investic, využití • Ano, naskočí hromada otazníků a
dotačních příležitostí či zmapování
člověk vůbec neví, kam se obrátit,
aktuálních potřeb, o kterých je třeba
aby se situace začala lepšit.
se dozvědět, aby mohla být stanovena
jejich naléhavost. To nelze pravdivě • Následující body jsou jen hodně
obecnou mapou k zvládnutí situaučinit bez vás, neboť každé místo je
ce, ale na konci každého bodu je
jedinečné, a to především díky lidem,
někdo, kdo Vás navede dál a blíž
kteří v něm žijí.
k realizaci potřebné pomoci.
Dotazník je anonymní a všechny
informace budou pečlivě zpracová- POPIS SITUACE:
ny. Vyplníte jej elektronicky – odkaz
najdete na webových stránkách MAS …v nemocnici mi sdělili, že tatínka
SKCH https://www.masskch.cz/ . Ter- propustí ke konci příštího týdne…je
mín uzávěrky je 20.9.2019. Pokud ne- potřeba již při nástupu na hospitalizaci
můžete využít elektronickou cestu, do- – nejlépe hned zítra, vyzvednout fortazník bude k dispozici též v papírové mulář na příspěvek na péči a hned po
propuštění z nemocnice zažádat o fipodobě na vašem městském úřadě.
nanční
podporu (poradí vám na Úřadu
Zapojte se s námi do strategického
práce,
nebo
na obci, nebo na interneplánování, váš názor tvoří vaši butu),
peníze
přijdou
do 2-3 měsíců, vy
doucnost! A několik čerstvých zajíale víte, že máte finance na cestě a že
mavostí ohledně počtu obyvatel podle
to zvládnete:
údajů Českého statistického úřadu. K
31.12.2018 např. v Luži žilo celkem Https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/
2560 obyvatel, což je o 7 méně než cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOK1.1.2018.  Dětí do 14 let celkem 414, sluzby.Zadost;
osob ve věku 15-64 let 1634 a osob hned po nástupu na hospitalizaci opanad 65 let věku 512. Průměrný věk kovaně zjišťujete u ošetřujícího léka42,4 let. Hustota zalidnění 83 osob na ře možné následky pro vašeho blíz1 km2 (počet obyvatel na 1 km2 podle kého po propuštění, dle toho začněte
trvalého pobytu-místa, kde je daná ihned kontaktovat: obvodního lékaře,
osoba úředně hlášena).
pečovatelskou službu,terénní sociální
V rámci projektu Plánování rozvo- služby,domácí zdravotní péči = homeje sociálních služeb na území MAS care, jejichž služby platí pojišťovna

a pomohou zajistit odběry krve doma,
převazy a další zdravotní úkony, půjčovny kompenzačních pomůcek,
které zjednoduší péči doma (Charita,
Centrum
zdravotně
postižených
Pardubického kraje, Centrum sociálních služeb a pomoci (CSSP) Chrudim, Kamilka, atd.); mezi kompenzační pomůcky patří třeba francouzské
hole = berle, toaletní židle, které jediné
projedou úzkými dveřmi koupelen,
polohovací postel, nástavec na toaletu,
různé podpory chůze=chodítka. Vše
lze zapůjčit v půjčovně kompenzačních
pomůcek nebo s vaším lékařem zajistit přes pojišťovnu, nebo zakoupit
ze svých prostředků, nebo se zeptat
u známých, mají doma třeba nepotřebné toaletní křeslo…; pokud se nepodaří hned první den zajistit pomoc některého poskytovatele sociální pomoci,
zkuste se zeptat souseda. Ideálně fungují maminky na rodičovské dovolené,
studenti nebo zdatní důchodci, spolu
s rodinou se podaří zajistit pomoc,
než bude mít volnou kapacitu některý
poskytovatel sociálních služeb. Lidé
rádi pomohou, oslovte je; telefonicky
kontaktujte co nejvíce poskytovatelů, přestože u vás nemohou nastoupit
službu, vyzvíte další možnosti pomoci;
existuje i pomoc v rámci odlehčovacích služeb, kde na určitý čas může váš
blízký pobýt a vy naberete sil k další
péči. Službu lze realizovat v čase vaší
pracovní doby nebo i na delší časový
úsek; máte obavu, zda zvládnete realizovat všechny potřebné činnosti? Lze   
dohodnout schůzku s pracovníkem
LDN Pardubice Rybitví, kde za krátkou dobu ukáží, jak vyměnit plenu, jak
zvednout ležícího člověka, polohovat,
jak ošetřit lépe a snadněji; intenzívní
péče, a ještě zvládnout běžný chod
pracovní i privátní je velmi zatěžující,
lze se poradit o své situaci s odborníky,
toto je jedna z možností: https://www.
umirani.cz/poradna/tema/psychologicka-podpora.
Strach, obavy z osobního selhání jsou
logické, ale není třeba vše zvládat samostatně. Je tu záchranná síť, která
podpoří vaši snahu pečovat o svého
blízkého doma a zvládnout to.     
Hana Kačírková

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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ZE SETKÁVÁNÍ V JANOVIČKÁCH
DIVADLO CONTINUO, vrchol sezóny v Janovičkách.
Do kouzelného pohádkového světa,
kde žížaly mají dvě hlavy, rozmlouvají spolu a doprovázejí holčičku, co
ztratila maminku poté, co za sedm
dní dospěla do sedmi let, se spolu
s Divadlem Continuo v chrámu v
Janovičkách u Luže v neděli 28.
července vypravila stovka diváků.
Loutkovou pohádku ZUNA v provedení Natálie Vaňové (zároveň
autorka konceptu a režie)   a Filipa Bednára (zároveň autor loutek,
scény a hudby) si užili malí i velcí. Zatímco děti ocenily mluvící
dvouhlavou žížalu, nápadité loutky

máš a Tereza Machkovi svojí pohádkou Dcery Matky Země. Tu navíc
doplnila divadelní indiánská dílna
inspirovaná okolní krajinou.
Ani při tomto setkání v kostele
nechybělo pohoštění a vstupné bylo
- jako i při všech předchozích představeních - dobrovolné.
My, ze Spolku Janovičky, jsme
vděční, že se nám letos podařilo do
našeho regionu pozvat i tuto známou
dvojici.
Vážná hudba v Janovičkách
Druhý červencový víkend do Janoviček zavítali špičkoví muzikanti podílející se na Mistrovských kurzech

sledy bude otevřeno v neděli 1. září.
Znovu se k otevřeným nedělím vrátíme až po zimě, zase v květnu.
Kostel bude také otevřený v neděli
3. listopadu při příležitosti Posvícenské mše svaté a na Štědrý den.
za Spolek Janovičky Alžběta
Jasanská
Aktuální informace hledejte ve Zpravodaji, na www.janovicky.cz a na facebook.com/janovicky

MESOH SCHŮZKA
PRO VEŘEJNOST
či obra na scéně, dospělí se spíše
zamýšleli nad celým příběhem. Ten
si společně doma mohli připomenout
u omalovánek, které děti dostaly.
Jak je v Janovičkách zvykem, pro
příchozí bylo připravené pohoštění
a na místě se povídalo až do šesté
hodiny.
My ze Spolku Janovičky jsme
rádi, že do kostela na nedělní pohádku zamířilo tolik návštěvníků a milé
bylo vidět dospěláky, kteří přišli bez
dětí, kvůli zážitku. Jsme vděční, že
se nám do našeho regionu podařilo
toto známé divadlo přivézt.
Okolí kostela obsadili s Divadlem
ToTeM indiáni
V daleké a dávné Americe se spolu s
divadlem ToTeM ocitla v sobotu 17.
srpna. Přivedli je tam manželé To-

v Litomyšli. Flétnistka Magdalena
Bílková Tůmová, violista Jan Pěruška, violoncellistka Jitka Schůrková
a klavíristka Jana Vychodilová.
Do Janoviček každou první neděli
v měsíci
Každou první neděli v měsíci máme
v Janovičkách od května do září otevřeno pro všechny příchozí, kteří
chtějí na místě v klidu spočinout a
kostel si prohlédnout. Letos napo-

Ve středu 9. října 2019 od 17:00
v sokolovně se uskuteční velmi důležitá informační schůzka pro veřejnost, na které se dozvíte vše o plánované změně systému odpadového
hospodářství v Luži a místních částech. Přijďte, ať jste v obraze. Zodpovíme všechny Vaše dotazy!
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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

ZÁŘÍ 2019
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Z DĚNÍ VE MĚSTĚ

SETKÁNÍ
KLUBU CESTOU
V sobotu 14. září 2019 v 15:30 hodin
proběhne v konferenčním sále Hamzovy odborné léčebny cestopisná
přednáška cestovatelů manželů Karlíkových s názvem:

THAJSKO A VIETNAM
Karlíkovi pobývali v Thajsku a Vietnamu tři týdny a v cestovatelské besedě nám ukáží fotografie ze zajímavých míst, která navštívili a podělí se
i se svými zážitky a dojmy ze svých
cest po těchto tropických zemích jihovýchodní Asie. Zavedou nás na
tato místa: Bangkok - návštěva chrámů Grand Palace, Wat Phra Kaeo,
Wat Pho, Wat Suthat, Wat Traimit
a podíváme se také do Akvária. Potom
s našimi průvodci půjdeme na tří-

ZÁŘÍ 2019
KYNOLOGOVÉ

-denní trek po severu Thajska přes
domorodé vesnice Chiang Mai
a Kanchanaburi - most přes řeku
Kwai. Následuje Vietnam s městem
Saigon – prohlídka města a Vodní loutkové divadlo, dále plavba po
řece Mekong - plovoucí trhy a podzemní tunely Cu Chi a nakonec ostrov Samui - krokodýlí a hadí show.
Klub Cestou necestou pořádá sbor
Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou. Jste srdečně zváni.

Ve dnech 12. - 14. 7. 2019 proběhl ve
zdejším Střelecko - kynologickém areálu obranářský víkend ve spolupráci
se ZKO Hlinsko. Počasí nám přálo,
zúčastnilo se na 40 psů, někteří se seznamovali z nácvikem na figuranta,
jiní pilovali nedostatky. V sobotu jsme
měli i policejní ukázku tréningu zadržení z auta a další nácviky k zadržení
pachatele. Celá akce se vydařila a už se
těšíme na další.
K.K.

Čestmír Šťovíček

SKAUTSKÝ TÁBOR 2019
Letošní ročník skautského tábora začínal v neděli 30.6. a skončil v neděli
14.7. Zúčastnilo se ho 35 dětí. Tábor se
konal již tradičně na střediskové louce
u Račího potoka. Děti se vžili do kůže
afrických zvířátek, která po útěku do
divočiny ztroskotala na ostrově Madagaskar. Symbolický rámec tábora totiž
napodoboval stejnojmenný film .
Dětem bylo nabídnuto spousta her od
strategických přes rukodělné po umělecké. Během tábora si děti mohli vybrat několik workshopů, při kterých si
mohli vyzkoušet například pečení na
ohni v přírodě, pletení paracordových
náramků, slaňování, hudební improvizaci, malbu přírody, sportovní hry a japonské sporty. Pro dívky tu byla i možnost tančení. V půlce tábora si každé
dítě mohlo vyzkoušet lezení na lanech.
A také překonat svůj mlsný jazyk a sbírat borůvky do hrnečku a ne do pusy.
Několik skautů a skautek si také vyzkoušeli jaké to je překonat své vlastní
hranice a splnili několik výzev, jako je
noční bdění nebo tři orlí pera.
Tábor byl velice úspěšný a myslím, že
se všichni těšíme na zahajovací táborák příštího roku, který proběhne 6.9.
2019 v 17:00 hodin u skautského
srubu.
Vlnka

NOVÉ LAVIČKY V PARKU POD CHLUMKEM

VÝPIS
USNESENÍ
Výpis usnesení ze 17. zasedání Rady
města Luže konané dne 22. 7. 1019
v 15:30 hodin v zasedací místnosti na
MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/17
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č.
04-2018 na „Výkon činnosti technického dozoru investora při realizaci stavby „Luže – Doly, zajištění
zdroje pitné vody“, dle přílohy.
02/17
Ukončení příkazní smlouvy s 1FSL
s.r.o. na zpracování zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Luže – cisternová
automobilová stříkačka ze dne 5. 6.
2019.
03/17
Příkazní smlouvu s 1FSL s.r.o. na
zpracování zadávacího řízení na
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „FZŠ - Luže – Cisternová automobilová stříkačka“, dle přílohy.
04/17
Smlouvu o dílo s AWOCADO
s.r.o. na interaktivní prvky a panely
v rámci projektu „Doprovodná infrastruktura na lávce k hradu Košumberk, dle přílohy.
05/17
Zadávací dokumentaci na nadlimitní
veřejnou zakázku na dodávky „FZŠ
– Luže – Cisternová automobilová
stříkačka, dle přílohy.
06/17
Zápis do kroniky města Luže bez
škrtů, dle přílohy.
07/17
Vnitřní pravidla pro poskytování
pečovatelské služby Města Luže
(Směrnice č.1/2019),
dle přílohy.
08/17
Pracovní postupy úkonů pečovatelské služby Města Luže (Směrnice č.
17/2019), dle přílohy.

VÝPISY USNESENÍ
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09/17
Pravidla pro shromažďování, zpracování a uchování osobních a zvláštních údajů
(Směrnice č. 7/2019), dle přílohy.

podlaží domu k 31.7.2019 s nájemcem paní Jitkou Nedvědovou, dle
přílohy.

10/17
Žádost o přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou v Luži (byt
zvláštního určení), dle přílohy.
11/17
Žádost o poskytování pečovatelské
služby, dle přílohy.
12/17
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, dle přílohy.
13/17
Úhrady za úkony pečovatelské služby platné od 1.9.2019, dle přílohy.
14/17
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb s Domovem
na rozcestí Svitavy,  dle přílohy.
15/17
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro
ZŠ Luže ve školním roce 2019/2020
od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro obě etapy financování projektu obědy pro děti, dle
přílohy.
16/17
Rozpočtové opatření č. 5/2019, dle
přílohy.
17/17
Dohodu o ukončení nájmu bytu
U Stadionu č.p. 259   – byt č.16 v
2. podlaží domu k 31.7.2019 s nájemcem paní Věrou Lebedovou, dle
přílohy.
18/17
Dohodu o ukončení nájmu bytu
U Stadionu č.p. 259   – byt č.13 v
2. podlaží domu k 31.7.2019 s nájemcem paní Věrou Zavřelovou, dle
přílohy.
19/17
Dohodu o ukončení nájmu bytu
U Stadionu č. p. 259  – byt č.12 v 2.
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20/17
Dohodu o ukončení nájmu bytu Bělá
49, 538 54 Luže, kde je vlastníkem
bytu společnost Lesy Luže, s.r.o.
– byt. č.6 v 2. nadzemním podlaží
domu k 31.7.2019, dle přílohy.
21/17
Přidělení bytu v bytovém domě
U Stadionu č. p. 259, 538 54 Luže,
byt č.12 paní Haně Vodstrčilové za
podmínek stanovených HSO, dle
přílohy.
22/17
Přidělení bytu v bytovém domě
U Stadionu č. p. 259, 538 54 Luže,
byt č.13 panu Lukáši Horníkovi, dle
přílohy.
23/17
Uzavření nájmu na byt č.16 v bytovém domě U Stadionu č. p. 259, 538
54 Luže s paní Věrou Zavřelovou,
dle přílohy.
24/17
Prodloužení lhůty pro podání žádostí ohledně přidělení bytu č. 6 v domě
Bělá č. p. 49, 538 54 Luže do 31. 7.
2019, dle přílohy. Vlastníkem bytu
je společnost Lesy Luže, s.r.o., zastoupené jednatelem panem Janem
Soukupem.
25/17
Smlouvu o pachtu části pozemku,
p.p.č. 649/23 o výměře cca.764 m2
v katastrálním území Bělá, obec
Luže.
26/17
Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 11 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu,
paní Aleně Doubravské, na dobu určitou do 31.10.2019, dle přílohy.
27/17
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 3 v bytovém domě v Luži U Stadionu č. p. 259, panu Petru Herynkovi, na dobu určitou do 31.7.2020, dle
přílohy.
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28/17

Smlouvu o zavedení, provozování
a koordinaci Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství („MESOH“), dle přílohy.
29/17
Objednávku pasportizace veřejného
osvětlení a geodetického zaměření jednotlivých SM (světelná místa) města Luže u firmy LEGRANT
SERVICE, s.r.o., IČ:037 85 530,
v rámci projektu „Efektivní veřejná
správa města Luže“, dle přílohy.
30/17
Členy „Pracovní skupiny pro péči
a rozvoj hradu Košumberk“ ve složení:
• Bc. Veronika Pešinová, MBA,
•

Antonín Janiš, DiS.,

•

MgA. Petr Budil,

•

Mgr. Ludmila Nováková,

•

Hana Truncová.

31/17
Smlouvu o dílo na zhotovení vybraných projektových podkladů ke
zpracování projektu „Hrad Košumberk, Luže, konzervace vnitřního
hradu“, dle přílohy.
32/17
Objednávku dle cenové nabídky
na projektové práce a inženýrskou
činnost na akci „Jeronýmova ulice – točna s odstavnými plochami
a veřejnou zelení“ od firmy Komplex CR s.r.o., dle přílohy.
33/17
Objednávku dle cenové nabídky na
projektové práce a inženýrskou činnost, pro zpracování dokumentace
dodatečného povolení místní komunikace ve Zdislavi, od firmy Komplex CR s.r.o., dle přílohy.
34/17
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na stavbu „Obnova komunikace Jeronýmova v Luži“.

VÝPISY USNESENÍ
Rada města revokuje:
35/17
Usnesení rady města Luže č. 06/75
ze dne 2.11.2018 (zápis do kroniky
města Luže, dle přílohy)
36/17
Usnesení č. 9/14 ze dne 29. 5. 2019.
Usnesení č. 9/14 ze dne 29. 5. 2019.
Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem M – SILNICE a.s., na předmět
plnění veřejné zakázky na stavbu:
„Obnova komunikace Jeronýmova
v Luži“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM projednat a schválit:
37/17
Plán společných zařízení (etapa
3.2.1.) – aktualizace v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Doly.
38/17
Prodej pozemkové parcely č. 54/5
o výměře 32 m2, zahrada v k.ú.
Luže.
39/17
Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.IV-12-2017329/VB/01,
Bělá,320/1-KNN.
Výpis usnesení
z 18. zasedání Rady města Luže konané dne 05. 08. 1019 v 15:30 hodin
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/18
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č.1, U Stadionu 257, Luže
k 31.8.2019 s paní Irenou Zárubovou, dle přílohy.
02/18
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č.1
v bytovém domě U Stadionu 257,
Luže s paní Dorotou Světlou, dle
přílohy.
03/18
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu

ZÁŘÍ 2019
č. 6 v bytovém domě v Luži, Na Výsluní č.p.9,
panu Jiřímu Stündlovi, dle přílohy.
04/18
Přidělení bytu v bytovém domě Bělá
49, 538 54 Luže, byt č. 6 panu Karlu Kultovi, dle přílohy. Vlastníkem
bytu je společnost Lesy Luže, s.r.o.,
zastoupené jednatelem panem Janem Soukupem.
05/18
Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor (garáže) v ulici
Jeronýmova 124, 538 54 Luže panu
Františku Kopřivovi, dle přílohy.
06/18
Smlouvu o pachtu pozemkových
parcel zapsaných na LV č. 10001
v k.ú. Luže (lokalita u Paletína): část
p.p.č. 1210/5 vedené jako ostatní
plocha – neplodná půda o výměře
cca 2.368 m2, část p.p.č. 1210/6 vedené jako ostatní plocha – neplodná
půda o výměře cca 2.125 m2, část
p.p.č. 1241/5 vedené jako ostatní
plocha – ostatní komunikace o výměře cca 334 m2, p.p.č. 1210/1 vedená jako ostatní plocha – neplodná
půda o výměře 907m2, p.p.č. 1210/2
vedená jako ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 548 m2, p.p.č.
1210/7 vedená jako ostatní plocha –
ostatní komunikace o výměře 503
m2 s panem Martinem Novotným,
Doly 8, Luže, dle přílohy.
07/18
Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem M – SILNICE a.s., na předmět
plnění veřejné zakázky na stavbu:
„Obnova komunikace Jeronýmova
v Luži“, dle přílohy.

08/18

Cenovou nabídku na opravu místní komunikace od Správy a údržby
silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Luže, dle přílohy.

09/18
Smlouvu o přípravě, výstavbě
a provozu vodárenské infrastruktury

s Vodárenskou

ZÁŘÍ 2019

Z DARU
společností Chrudim a.s., dle přílohy.
10/18
Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č.
7721049796, uzavřený s Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance
Group, dle přílohy.
11/18
Smlouvu o podmínkách zřízení
stavby „Kabelová elektropřípojka 1
kV pro sběrný dvůr Luže“ se Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje, dle přílohy.

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI A PLÁNOVANÉ
AKCE V RODINNÉM CENTRU DAR
Prázdniny utekly jako voda a než jsme
se stihli rozkoukat, je tu další školní
rok. I přesto si rádi zavzpomínáme
na krásné letní okamžiky, kdy jsme
s dětmi v centru cvičili, vyráběli, vařili a zpívali.
Srpen jsme věnovali tvoření a pohádkám. V druhé polovině měsíce proběhl pod naším vedením již tradiční příměstský tábor, který byl pro tento rok
situovaný do témat Duhové tvoření
a Výprava na Měsíc. Děti si na táboře
užily každý den, stejně jako vedoucí.
V letních měsících jsme se pustili do
rekonstrukce zahrady. Děkujeme Městu Luže za pokládku nového chodníku
za domem. Nyní můžeme pohodlně
odpočívat ve stínu a mít tu své zázemí
pro hry. Dále se nám podařilo umístit
zahradní herní prvky, které svépomocí pomohla nainstalovat vedoucí centra Dominika Košnarová a pan Boháč,
tatínek, jehož synové, centrum navštěvují. Děti se v září mohly radovat
z nového pískoviště (písek daroval
pan Popilka), plastového zahradního
domečku, bludných kořenů i houpačky.

a klouzačkami. Touto cestou bychom
také rádi oslovili veřejnost, pokud
máte doma staré hračky na zahradu,
na písek, zahradní kolotoč nebo plastový nábytek, který již nepotřebujete
a nevíte co s ním, u nás v Rodinném
centru budeme vděční za cokoli.
V září nás čekají pravidelné úterní,
středeční i páteční programy. Rádi bychom Vás také pozvali na Den Charity, který proběhne 27. 9. 2019 od 15
hodin na zahradě RC DaR. Součástí
této akce je také Bazárek dětského
oblečení, kde můžete prodávat a nakupovat ošacení, ale také zanechat
již nepotřebné. V říjnu v náhradním
termínu 11. 10. 2019 proběhne akce
Tatínkovo odpoledne, kde nejen pro
tatínky a jejich ratolesti, ale i pro celé
rodiny, bude připravený program plný
soutěží, her, při vhodném počasí pouštění draků a opékání buřtů.
Těšíme se na Vaši návštěvu a velice
děkujeme za Vaši přízeň

I v dalších měsících se budeme snažit
zahradu zaplňovat dalšími průlezkami

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.
Neděle 27.10.
Sobota 2.11.
Neděle 3.11.
Sobota 9.11.
Neděle 10.11.
Sobota 16.11.

A mužstvo
Kr. přebor
17:00 Pardubičky - Luže

B mužstvo
3. třída

Za tým Rodinného centra DaR
Mgr. Dominika Košnarová DiS.
(vedoucí rodinného centra DaR) a
Mgr. Lenka Košňarová (lektorka)



dorost

17:00 Zaječice - Luže

14:30 Luže - Svitavy

17:00 Luže - Načešice B

17:00 Polička - Luže

17:00 Bořice - Luže

14:30 Luže - Litomyšl
10:15 Chrudim B - Luže

17:00 Luže - Miřetice B
17:00 Bořice : Luže

10:00 Chrast- Luže/Rosice
10:30 Luže/R : Nasavrky
14:30 Kameničky - Luže/Ros
10:30 Luže/Ros- Vítanov
10:00 Proseč - Luže/Ros

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

12:30 Rosice/Luže - Sruby

15:00 Hor.Ředice - Luže

16:00 Tuněchody B. - Luže

12:00 Jaroměřice - Luže/Ros

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 -Moravany

M.V.

ml. žáci

Meziokresní přebor

ml.+
st.přípravka
turnaj-hřiště

17:00 Rosice - Luže

17:00 Mor. Třebová - Luže

12:30 Rosice/Luže = hřiště Rosice

15

13:00 H. Újezd - Luže/Ros

12:30 Rosice/Luže - Jiskra
10:30 Luže/Ros- Němčice
11:00 Vraclav - Luže/Ros

10:00 H. Újezd- Luže
volno
10:00 Bystré - Luže
9:00 Luže- Vítanov
14:00 Němčice - Luže
9:00 Luže - Skuteč
12:30 Borová - Luže
9:00 Luže- H.Újezd
volno
9:00 Luže – Bystré
10:00 Vítanov - Luže

9:00 Luže
9:00 Svratouch
9:00 Luže
9:00 Holetín st.
10:00 Bítovany
10:00 Rváčov st.
10:00 Proseč
9:00 Luže
9:00 Rosice
10:00 H. Týnec
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ZPRÁVY Z BĚLÉ
   Rekordní počet návštěvníků, zavítal
do sportovního areálu, kde se v sobotu
20. července uskutečnil již 6. ročník
„Posezení s dechovkou“, který pořádali v rámci „Košumberského léta“
a pod záštitou města Luže, místní hasiči s hostincem „U Jonáše“. Vystoupila zde „Malá muzika Nauše Pepíka“ známá z TV Šlágr. Posluchači si
s muzikou zazpívali i zatančili. Tří hodinové vystoupení tohoto tělesa, bylo
po zásluze odměněno dlouhotrvajícím
potleskem. Organizace i občerstvení
byly opět na jedničku, za což sklidili organizátoři od návštěvníků mnoho
slov chvály a uznání. Děkuji všem
členům SDH, kteří se na této zdařilé
akci podíleli.

NOHEJBAL
   Již 24. ročník generačního nohejbalového turnaje OTEC - SYN se odehrál v sobotu 3. srpna ve sportovním
areálu. Do turnaje se přihlásilo 9 rodinných dvojic, které přivítal předseda
SK - pan Rožek a šéf turnaje - Jan Sychra st. Na začátek turnaje se minutou
ticha uctila památka zakladatele
tohoto turnaje, Vítězslava Jonáše,
který před 20 lety, tragicky zahynul.
Dvojice se utkaly systémem každý
s každým na dva sety. Po 36 zápasech
vzniklo toto pořadí turnaje:

ZÁŘÍ 2019

  
Vítězové si odnesli krásné poháry,
lahve šampusu a všichni účastníci
obdrželi věcnou cenu dle svého
umístění. Nejstarším účastníkem byl
Josef Ujec (63 let) a nejmladšími Matyáš Albrecht a Michal Kawoluk (10
let).
    Děkuji hasičům Janu Stoklasovi,
Jiřímu Budínskému, Pavlu Fišmanovi,
Vojtěchu Splítkovi a Tomáši Právcovi
za údržbu kurtů během turnaje. O občerstvení zúčastněných se vzorně postarali Jan Sychra ml. a sestry Vlasta
a Veronika Brdíčkovy.
   Jubilejní 25. ročník tohoto turnaje se
uskuteční v sobotu 2. srpna 2020 - již
dnes Vás srdečně zvou pořadatelé.

34 zápasů a v nich 6x zazpíval kanárek.     Vítězové převzali poháry,
šampaňské a všichni účastníci turnaje
věcné ceny dle svého umístění.
Hodnocení turnaje: Organizace 1*,
občerstvení 1*, počasí 2.
Děkuji
Jirkům,
Hoffmanovi  
a Herynkovi za připravení kurtů na
turnaj. Děkuji obsluze v kiosku sestrám Brdíčkovým a šéfu grilu Janu Sychrovi ml. za výborné grilované masíčko.
Podrobnější výsledky z turnaje a fotografie, naleznete na fb stránkách Obec
Bělá: https://www.facebook.com/belauluze/                                                                                                        
JSy

TENIS
   11. ročník turnaje VETERÁNů v tenisové čtyřhře se odehrál v sobotu 10.
srpna. Do turnaje nastoupilo 13 dvojic, které musely dosáhnout na hranici
100 let. Mezi účastníky se objevila
jedna žena, paní Vlaďka Zavadilová
z Luže. Dvojice byly rozlosovány do
tří skupin a osm nejlepších postoupilo
do play off, zbylé dvojice hrály v play
out o umístění. Kolem 13. hodiny nás
vystrašil déšť, ale bouřka se dostavila
až po skončení turnaje. Bylo odehráno

NOHEJBAL

1. Harmancovi Nik a Jakub

Praha

15 b. 15 : 1

2. Bílí Daniel a Přemysl

Valašské Meziříčí

14 b. 14 : 2

3. Dvořákovi Daniel a Dalibor

Vsetín

10 b. 10 : 6 (150 : 109)

4. Čachotský Michal a Rostislav

Praha

10 b. 10 : 6 (132 : 120)

5. Harmancovi Adam a Jan

Praha

9 b.

9:7

6. Levý Patrik a Richard

Dolní Radechová

7 b.

7: 9

7. Kawulokovi Michal a Martin

Havířov

5 b.

5 : 11

8. Ujcovi Ondřej a Josef

Dvakačovice

2 b.

2 : 14

9. Albrechtovi Matyáš a Jiří

Kutřín

0 b.

0 : 16

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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TENIS

1. Paulus Jiří st., Paulus Jiří

Skuteč

2. Herynek Jiří st., Hoffman Jiří

Luže / Bělá

3. Zelenka Adolf, Vobejda Jan

Proseč

4. Chalupník Josef, Zelinka Robert

Skuteč

5. Čáp Rostislav, Baše Vladimír

Pardubice

6. Táborský Vladimír, Buchal Dušan

Heřmanův Městec

7. Zavadilová Vlaďka, Zavadil Jiří

Luže / Bystřice pod Hostýnem

8. Tlapa Miloslav, Mojžíšek Zdeněk

Pardubice

9. Marek František, Rypl Martin

Pardubice

10. Hladík, Nekvinda

Řepníky

11. Dudek Petr, Brdička Petr

Hroubovice / Chrast

12. Černík Michal, Launer Libor

Rosice n/Labem / Trnová

13. Břečka, Švec Jan

Štěnec / Brno

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

Zveme Vás na přednášku na téma

ZELENÉ POTRAVINY

26. září 2019 od 18 hod.
Přednášející: Čestmír Šťovíček, BTh.
Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.
Místo konání: Volnočasové centrum města Luže (U Betonu)

VZPOMÍNKA
Dne 12. září nás náhle navždy opustil pan Miloslav Vodička z Luže.
Tiše vzpomínáme celá rodina.
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ZÁKLADNÍ
ŠKOLA LUŽE
V pondělí 2. září 2019 začíná nový
školní rok pro všechny žáky naší základní školy. Pro žáky 1. tříd je tento
den určitě velmi slavnostním okamžikem a věřím, že se všichni do školy
velmi těší. U starších žáků bude toho
těšení asi trochu méně, ale i tak se jistě
rádi uvidí se svými kamarády a určitě
se najdou i takoví, kteří se těší na nové
zážitky při výuce a nově nabyté vědomosti. My dospělí se ve škole snažíme,
aby dětí, které se do té naší školy těší,
bylo co nejvíce a věříme, že se nám to
společnými silami daří. A snažíme se
také o to, aby to bavilo i nás.

    Pojďme se společně podívat na to,
co nás v aktuálním školním roce čeká:
   Do zmiňovaných prvních tříd nastoupí čtyřicet žáků a jejich třídními učitelkami budou paní učitelky Monika
Doskočilová a Iva Kovačková. Využíváme možností, které se nabízejí s novým způsobem financování základních
škol a rozhodli jsme se více dělit třídy
pro výuky cizích jazyků, pracovních
činností a tělocviku a v 5., 7. a 9. třídě
také rozdělíme po jedné hodině českého jazyka a matematiky. Věříme, že se
v menších skupinách bude dětem i učitelům pracovat lépe a výuka tak bude
v této podobě efektivnější.
    S rostoucím počtem žáků školy
a dělením hodin je také spojeno posílení našeho učitelského kolektivu o paní
učitelku Petru Drobnou, která bude vyučovat zejména anglický jazyk a paní
učitelku II. stupně Elišku Pavlasovou,

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
která bude vyučovat zejména český
a německý jazyk. Jsme rádi, že budou
s námi pracovat a přejeme jim, aby se
jim v naší škole líbilo a měly radost
z výsledků své práce.
   Na prvním stupni probíhala po celé
prázdniny rekonstrukce sborovny
a dvou kabinetů. Snažili jsme se rozšířit zázemí učitelů, tak aby měli pro
svou přípravu odpovídající podmínky.
Vznikne také důstojné prostředí pro
jednání s rodiči a pro práci asistentů
pedagoga s dětmi a také bude nově
upraven kabinet pomůcek. A aby to
„velké škole“ nebylo líto, máme pro
příští prázdniny v plánu rekonstrukci
bočního bezbariérového vstupu a rekonstrukci prostor a vybavení počítačové učebny také tam.

   Od 1. září zahájíme dvouletý projekt
Šablony II, který naváže na Šablony
I. a který podpoří výuku na naší škole prostředky z Evropské unie ve výši
1 176 185 Kč. Z projektu bude financováno zejména vzdělávání pedagogů v rámci čtenářské a matematické
gramotnosti, dále pak doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem, čtenářské kluby, sdílení zkušeností pedagogů a vychovatelů s kolegy z jiných

ZÁŘÍ 2019
základních škol či práce školního asistenta. Pokračujeme v projektu Společné vzdělávání v praxi, který je zaměřen
na vzdělávání vedení školy a pedagogů
v rámci společného vzdělávání. Nově
pak je vedení školy zapojeno do projektu Ředitel naživo, který je velmi
prakticky zaměřen na sdílení zkušeností mezi úspěšnými školami.
   V září bychom rádi dokončili některé akce, které jsme nestihli zrealizovat v loňském školním roce. Jedná se
zejména o zahradní slavnost se školní
družinou, dále pak výběr nového školního loga. Sledujte proto naše webové
stránky. Mimochodem, i tuto elektronickou prezentaci školy bychom chtěli
zmodernizovat, aby odpovídala požadavkům dnešní doby.
   Určitě se také rozšíří nabídka kroužků a volnočasových aktivit pro žáky
školy. Počítáme nově se zahradnickým
kroužkem, který by měl být hlavním
tahounem proměny školní zahrady,
dále pak s moderními deskovými hrami, kroužkem logiky a hlavolamů,
sportovními kroužky v rámci školní
družiny a samozřejmě bychom rádi
pokračovali v dosavadních oblíbených
volnočasových aktivitách. Veškerou
nabídku volnočasových aktivit s podrobnostmi obdrží všichni žáci školy
v prvních školních dnech.
   Pokračovat budeme také v Pohádkovém předplatném ve Východočeském
divadle v Pardubicích. Pro sezónu
2019/2020 jsou připraveny tyto čtyři
výpravné pohádky:
•

J. Ryšánek Schmiedtová: Malá
Mína zmlsaná

•

V. Peška: Krkonošské pohádky

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
•

J. Werich: Královna koloběžka
první

zemí a navázali spolupráci se školami v rámci Evropské unie.

•

D. Bartůňková: Princezna ze
mlejna

    Držte nám palce, aby nám všechny plány vyšly a aby se nadcházející školní rok vydařil. Budeme rádi
za Vaši jakoukoliv pomoc a také za
důvěru a případnou zpětnou vazbu
k naší práci.

Přihlásit se můžete prostřednictvím
přihlašovacích lístků (žáci je obdrží
ve škole)  a uhrazením částky 700 Kč
do 11. září 2019. Podrobnější informace naleznete na webu naší školy,
odkaz Divadelní klub. Případné dotazy u paní učitelky Lenky Psotové.
    Budeme také pokračovat v práci
školního parlamentu a ve spolupráci s rodiči v rámci SRPŠ, také ve
spolupráci se zřizovatelem městem
Luže, Školskou radou, zdejší mateřskou školkou, Hamzovou léčebnou
a dalšími okolními subjekty. Začíná
se nám rýsovat i partnerství s jednou
slovenskou školou a rádi bychom
se podívali i do anglicky mluvících

   Přejeme, aby se nadcházející školní
rok vydařil také Vám a Vašim dětem!
    P.S.: V červencovém zpravodaji
města Luže jsme uvedli v článku “Ze
základní školy...”, že Lukáš Chadima
obsadil v soutěži 1. místo. Správně
mělo být uvedeno Luboš Chadima.
Paní Chadimové a Lubošovi se tímto omlouváme za nechtěnou záměnu
jmen.
Mgr. Vít Hospodka a učitelé ze
Základní školy Luže
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DEN CHARITY
Podzim s Klubem zdraví v Luži

Pátek 27. září 2019

Připravili jsme pro Vás tato témata:
26. září – Zelené potraviny
aneb zázraky z přírody

v Rodinném centru DaR v Luži
Družstevní 366, tel.: 603 880 938

9-12 hodin

Čestmír Šťovíček, BTh.

PROHLÍDKA RODINNÉHO CENTRA
včetně ukázky
v 10:00

pravidelného

programu

od 15 hodin HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI. Jejich
prostřednictvím se účastníci seznámí s tím,
co to znamená pomáhat druhým.
od 15 hodin BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ.
Přijďte prodávat, nakupovat či jen věnovat
do prodeje dětské oblečení a potřeby.
Prodávající si mohou rezervovat stoly
prostřednictvím sms na tel.: 603 880 938
Neprodané oblečení, které po skončení
bazárku v centru zůstane, předáme
potřebným.

!!VSTUPNÉ PO CELÝ DEN DOBROVOLNÉ!!

24. října – Vaříme bez lepku a bez laktózy
s praktickou ukázkou přípravy chutných pokrmů
Kamila Dunn

28. listopadu – Jediný svého druhu…
o osobní zodpovědnosti a výjimečnosti
Mgr. Soňa Sílová

Začátek přednášek vždy v 18 hodin
Místo konání: Volnočasové centrum města Luže (U Betonu)

Aktivity projektu „Rodinné centrum DaR“
podporuje Oblastní charita Pardubice,
Město Luže a Pardubický kraj

Změna programu vyhrazena

Rodinné centrum DaR Luže zve všechny
maminky s dětmi a především tatínky
na malou zahradní oslavu

TATÍNKOVO ODPOLEDNE
v pátek 11. 10. 2019
od 15:00 hodin
v Rodinném centru DaR
(Družstevní 366, Luže)
Čekají na vás drobné soutěže, úkoly, bojovky, opékání buřtů a podle
počasí pouštění draků. Přijďte si k nám pohrát a užít krásný den.
Vstupné 40 Kč.
Aktivity projektu „Rodinné centrum DaR“ podporuje Oblastní charita Pardubice,
Město Luže a Pardubický kraj.

O LÉTĚ
PRÁZDNINY
SKONČILY, ZAČALA
ŠKOLA
   Pomyslné dveře letošních hlavních
prázdnin se již definitivně zavřely,
alespoň pro školní mládež základních
a středních škol. Vysokoškoláci jsou
kapitola sama pro sebe, ti mají ještě
nějaký týden volna k dobru.
  Věřím, že většina školáků si ty uplynulé 2 měsíce řádně užila podle svých
představ. Ať už to bylo u babiček
a dědečků, nebo tetiček a strýčků atd..
Anebo atraktivních pobytů s rodiči
a sourozenci u různých moří. Oproti
minulým letům se cestování o něco
zase zkomplikovalo. Zvláště ježdění
(jízda) tzv. po vlastní ose automobily
po silnicích. V televizi jsme viděli po
dálnicích několika kilometrové kolony. Rovněž letecká přeprava někdy
zahabrovala a na letecký spoj se muselo méně či více čekat. Někteří turisté s těmito komplikacemi dopředu
počítají a říkají si vrátit se hlavně živí
a zdraví. Vždyť za 10 měsíců přijdou
dovolená a prázdniny zase.
   Teď bych si rád vypůjčil v nadsázce
básničku od známého autora pro děti
Františka Hrubína Do školy. V nadsázce proto, že v době školní docházky našich rodičů se počasí lišilo od
dnešního. „Pole už jsou dávno holá,
holá škola na nás volá, a my jdeme,
mámo, táto, ať je zima nebo bláto. Nic
nedbáme na strniska, ať si na ně vítr
píská, nic nedbáme na závěje, písnička nás rozehřeje.“ Tuto básničku jsme
se učili na 1. stupni ZDŠ.
   Jako první na světě zavedlo povinnou školní docházku L.P. 1592 protestanské vévodství na území dnešního
Německa. Na našem českém území
– v tehdejší Habsburské monarchii –
zavedla za své vlády císařovna Marie
Terezie povinnou školní docházku
L.P. 1774. Tuto záležitost pak uvedlo praxe říšský školní zákon z roku
1869. V současné době upravuje povinnost školní docházku ČR zákon
č. 561/2004 Sb., v předškolním, základním, středním, vyšším, odborném
a jiném vzdělání. Tento školní zákon
vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzděla-

nosti. Podle něho je školní docházka
povinná po dobu 9. školních roků
(zpravidla od 6 roku dítěte), nejvýše
však do konce školního roku, v němž
žák dosáhne 17. roku věku.
    Existuje celá dlouhá řada různých
výročí, zážitků, událostí, jenž si někteří občané – jedinci ještě po mnoha
letech dobře pamatují: příchod poprvé do školy, obdržení občanského
průkazu (15 let), dosažení plnoletosti
(18 let), první láska, získání řidičského průkazu, vojenská služba, cvičení
na spartakiádě nebo v Sokolu, svatba, úmrtí v rodině atd… Já patřím
k těm prvním pamětníkům. Psalo se
1. září roku 1957, kdy s dalšími dětmi prvňáčky jsme se velmi těšily na
vstup do 1.třídy Národní školy. Byl
to slavnostní okamžik. Měly jsme
tenkrát primitivní vybavení (oproti dnešku): koženou brašnu do ruky
nebo na záda, dřevěný penál a v něm
ocelová perka, jež se nasazovala na
dřevěnou násadku, 2 tužky, gumu, pár
barevných pastelek. Ve škole jsme zasedly do lavic, v nichž se nacházely
skleněné kalamáře s inkoustem. Často při psaní tímto způsobem hrozila
kaňka („kaňour“) v sešitě. Tuším, že
již ve 2. třídě se objevila převratná
novinka: psací plnící péro zvané Žák,
o rok později ještě vylepšenější silnější zvané Student. Nyní se mně vybavuje ta komická příhoda v podání ex
prezidenta ČR v cizině s tím „zlatým“
perem. Domnívám se, že v 6. třídě
přišly do oběhu tzv. propisovací tužky
– prvopočátek dnešních vylepšených
propisovaček širokých druhů. Sešity
a knížky nám dávali zdarma.
   Když se podíváme do stručné historie školství v Českých zemích, zjistíme, že kantorské řemeslo po většině
času na růžích ustláno nemělo. Z dobových filmů vídáme, že sice učitelé
měli velkou autoritu, ale plat nikterak
závratný. Žáci a studenti si nedovolili
rozhodně tolik „vylomenin“ co dneska. Po „velkém únoru 1948“ strana
a vláda vyžadovala po učitelském
společenství vstup do KSČ a někde
i vypsání z církve. Na tento fakt doplatil rovněž náš strýc – učitel!
   Řekl bych, že současné školství je
předimenzováno středními a vysoký-
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mi školami včetně posluchačů na úkor
SPU (=učilišť). Přesto chybějí stovky
odborných kantorů vyučujících zejména matematiku, fyziku a anglický
jazyk – bezpochyby světový číslo 1.
Průměrný věk vyučujících se pohybuje kolem 48. roků! Tato vláda slíbila
učitelkám a učitelům v roce 2021 průměrnou mzdu 45 000 Kč.
  Podle odborníků se v této době učňovské školství nachází ve špatném
stavu – přímo v krizi. Jsou známé případy, kde se pro nezájem zájemců =
uchazečů snižují nebo dokonce zavírají odborná učiliště. Jen málo žáků se
hlásí na různá řemesla: zedník, instalatér, zámečník, pokrývač, elektrikář,
tesař, truhlář, zámečník, soustružník,
pekař … A to nemluvně o řemeslech
na vymření: hodinář, kovář, knihař,
holič, obuvník, mlynář…
    S dovolením se dodatečně vracím
k sobotě 20.7. l.r. , kdy  Sbor dobrovolných hasičů (SDH) pozval odpoledne
na sportovní hřiště v Bělé známou dechovou kapelu „ Malá muzika Nauše
Pepíka.“ Jedná se o rodinnou skupinu
se zpěvačkou Jindřiškou Novotnou.
Zaznělo mnoho krásných převzatých
i původních skladeb např: Svatobov,
Zafoukej větříčku atd.. Koncert zakončili hasičskou polkou: „Co jste hasiči, co jste dělali?“, kterou příznačně
věnovali vedoucím SDH a zároveň
hlavnímu pořadateli panu Janu Stoklasovi z Bělé. Jan také to odpoledne
důstojně oslavil své narozeniny, při
nichž nemohly chybět oblikátní hobl
a příjemná koupel ve velké kádi. Tato
novodobá tradice trvající asi 6. let přinesla pro všechny přítomné diváky
nádherný kulturní zážitek. Příznivci
dechovky si jistě přišli na své. Už se
těší na příští vystoupení v roce 2020!
Škoda jen, že tento žánr hudby – muziky mladou generaci příliš netáhne.
Aktivním hasičům a všem pořadatelům včetně pomáhajícím – asistujícím
ženám patří obrovské uznání a poděkovaní!!!
    Letos podzimní rovnodennost nastává 23.9., kdy střed obrazu Slunce
na nebeské sféře prochází podzimním
bodem. Je to neklamně znamení, že
léto přechází v podzim – tj. období
zkracování dnů a prodlužování nocí.
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   Posledním tématem dnešního mého
zamyšlení je blížící se svátek sv. Václava – 28. září. Představuje významnou historickou osobnost našeho národa. Narodil se L.P. 908 ve Stochově
kněžně Drahomíře a knížeti Vratislavu
I. Vychovala ho však zejména jeho
babička sv. Ludmila. Vzdělával se
v Budči. Roku 923 ve svých 15. letech
převzal Václav z rukou své matky vládu v Čechách.
   Podařilo se mu uhájit celistvost národa od rozvrácenosti. Mimo jiné nechal
pečovat o chudé a nemocné obyvatelé.
Jednal spravedlivě, kde se vyskytly nějaké rozepře. Dále budoval školy a kostely. Měl knížecí prozíravost, kdy proti
mocné přesile Jindřichových vojsk
sjednal s ním smír. Václava zavraždili
28.září 935 (některé prameny uvádějí
již rok 929) ráno, když šel z kostela
ve Staré Boleslavi. Vraždu zosnoval
jeho mladší bratr Boleslav I. toužící po
moci. Právem nese označení svatý a je
hlavním patronem České země!
   Na úplném závěru popřejeme všem
aktérům, co mají něco do činění s novým školním rokem 2019-2020 velmi
úspěšný start a příjemný pobyt ve školních zařízení po dobu těch 10. následujících měsíců!
František Ulrich

KAM ZA KULTUROU
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Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
UNIVERZITY 3. VĚKU
-  První přednáška proběhne v úterý
1. 10. 2019 v 17 hod. ve Volnočasovém centru v Luži
-  Přihlášky se přijímají na Turistickém informačním centru v Luži
-  Podmínky přijetí: občan musí mít
nárok na starobní důchod nebo pobírat invalidní důchod bez rozdílu věku
Virtuální Univerzita třetího věku
(VU3V)
Motto: „Výuka přichází za seniorem“
VU3V je dlouhodobá společenská
aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího
věku těm zájemcům, kteří se z různých
důvodů nemohou účastnit prezenčního
studia U3V v sídlech vysokých škol
či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve
studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato
forma výuky je chápána jako forma
distančního seniorského vzdělávání. Posluchači se do výuky zapojují
v „konzultačních střediscích VU3V“,
která jsou PEF ČZU v Praze (garantem
studijního programu a organizačním
garantem VU3V) zřizována v jednotlivých lokalitách/regionech.

GRATULACE
Gratulujeme sousedům z LOZIC, kteří se stali „Vesnicí roku 2019 Pardubického kraje“.
Patří jim za to velký obdiv!

ODPADKY

V podstatě každý den se na nějakém
místě objeví výsledek domácího
úklidu anonymních občanů. I přesto,
že tito občané mají pocit, že odložením nevytříděného odpadu poblíž
kontejneru, se zbavili veškeré zodpovědnosti a odpad už tak není jejich,
opak je pravdou. Každý odpadek má
svého majitele, a to velmi dlouho!
Některé odpadky dokonce své majitele o mnoho a mnoho let přežijí,
a tak se jejich vlastnictví dědí na jejich děti a pak zase na jejich děti, atd.
Odhozením odpadku (kamkoliv) to
prostě nekončí…
Takto nacpaný kontejner nevytříděným odpadem evidentně z nějaké domácnosti anonymní občan znemožnil k dalšímu použití návštěvníkům
hřbitova. A to i přesto, že pár metrů
od tohoto kontejneru jsou ohromné nové kontejnery na tříděný odpad. A co teď s tím? Jasně, popeláři
ho vyvezou a odpad „zmizí“. Co ty
plastové a skleněné lahve v pytlích?
Skončí v Srní na skládce a budou tam
nekonečně dlouho. Copak asi s těmi
lahvemi budou dělat naše děti? Anebo můžou nastoupit pracovníci našich služeb a budou se přehrabovat
s odporem v cizím „bordelu“, aby

PYTLÁCKÁ NOC
Dne 19. července 2019 uspořádali
Myslivci Hubert Luže na hradě Košumberk taneční zábavu - Pytláckou
noc. O občerstvení jsme se postarali
očekávanou pochoutkou grilovaného
divočáka. Večer zpříjemnila hudební
produkce kapela 3. Cenová z Bítovan.
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zachránili skládku před evidentně
nerozložitelným odpadem… A budou to dělat skoro každý den, protože
jim to není lhostejné, ale pak už toho
dalšího moc nestihnou…
Dívejme se kolem sebe a učme
sebe i ostatní ohleduplnosti vůči
sobě, našim dětem, přírodě a také
kráse našeho okolí.

PODĚKOVÁNÍ
Vřelé poděkování paní ředitelce Šárce Paulusové za vstřícné jednání,
perfektní organizaci a příkladnou pomoc při umístění mého manžela Ing.
Jaroslava Komárka do Domu klidného stáří v Luži.
Růžena Komárková

COUNTRY ZÁBAVA
V DOLÍCH
V sobotu 20. 7. 2019 se dolská náves opět proměnila v „Doly City“
a díky kapele Bolaso se rozezněla
folk a country hudbou. Na všechny příchozí čekalo spoustu zábavy ve stylu divokého západu. Hned
u vstupu bylo možné ustájit koně
na hlídaném parkovišti a ochutnat dolskou whisky nebo tichou
vodu. Místní šerif a jeho pomocník
dohlíželi na to, aby nikdo neporušil zákaz vstupu pro těžké opilce
a lehké děvy - a kdo si nebyl jistý,
jestli se ho tenhle zákaz týká, mohl
ještě před v kročením do Doly City
překontrolovat svou váhu. Kromě
výborného pití a jídla si hasiči pro
zpestření večera připravili předtančení. Všem, kteří se podíleli na přípravách a následném úklidu, patří
velké poděkování.
SDH Doly

24

WWW.LUZE.CZ

KAM ZA KULTUROU

ZÁŘÍ 2019

Město LUŽE se opět připojuje k akci „UKLIĎME ČESKO“.
Ukliďme svět, ukliďme Česko Vás opět zve na pomoc našemu životnímu
prostředí a zejména na pomoc s uzdravením alespoň části společnosti, která
ještě v dnešní době vyváží odpadky do přírody, nechává si upadnout od ruky
tu obal od sušenky, tu vlhčený ubrousek nebo nedopalek.
Jděme i tentokrát příkladem společně s dalšími dobrovolníky ze 150-ti států
celého světa. V pátek 20. a v sobotu 21. září 2019 (World Cleanup Day a Clean
Up The World Weekend) ukažme, že nám záleží na naší planetě a naší
budoucnosti.
Každý kousek se počítá, protože žádný se sám neuklidí. Budeme poctěni, když
najdete opět čas a chuť a přidáte se k akci, která inspiruje u nás i po celém
světě.
Hromadný úklid i se zaměstnanci městského úřadu proběhne v pátek 20. září
2019, sejdeme v 8:00 před Městským úřadem v Luži.
Většina místních spolků a organizací bude uklízet v sobotu 21. září 2019.
V případě zájmu o rukavice a pytle se hlaste v Turistickém informačním centru
(počet lidí/dětí, vybraná lokalita).
Doplňující informace na emailu:

starostka@luze.cz

S sebou doporučujeme baťůžek se svačinou a výstražnou vestu.
Lužský zpravodaj vychází 1x měsíčně. Vydává MěÚ Luže ve spolupráci s Radou města Luže. Povoleno ministerstvem kultury
České republiky pod reg. zn. MK ČR E 11909. Zdarma pro občany města. Příspěvky do dalšího čísla se přijímají do 12. dne
v měsíci na MěÚ Luže, email: zpravodaj@luze.cz, 1300 výtisků. Tisk a vazba Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel: 461 618 111.
Grafická úprava Nikola Štrbková www.luze.cz https://www.facebook.com/MestoLuze/

