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KAM POVYRAZIT
Každý čtvrtek 18:00 – 19:30
TAI-DZI CJUAN S Milčou
(zdravotní cvičení pro všechny)
– Volnočasové centrum Luže
Poplatek 30,-

Čtvrtek 24. 10. 8:00 – 15:00
DEN INFORMAČNÍCH
CENTER
Turistické informační centrum na
MěÚ Luže

Každé pondělí a pátek od 16:00
KROUŽEK MLADÝCH
HASIČŮ
Hasičská zbrojnice Luže

Čtvrtek 24. 10. od 18:00

Úterý 1. 10., 15. 10., 29. 10.,
12. 11., 26. 11. a 10. 12. od 17:00
UNIVERZITA 3. VĚKU
Volnočasové centrum Luže

Čtvrtek 31. 10. od 16:45

Sobota 5. 10. od 20:00		

Pátek 1. 11. od 13:15

– divadelní představení
Sokolovna Luže
Vstupné 150,-/100,-

Hřbitov Luže

VÁŠ NATĚRAČ, MADAM!

Středa 9. 10. od 17:00

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO
VEŘEJNOST – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Sokolovna Luže

Pátek 11. 10. od 15:00

TATÍNKOVO ODPOLEDNE

Rodinné centrum DaR Luže
Vstupné 40,Sobota 12. 10. od 9:00

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
Rybářská chata u Voletického rybníka

Čtvrtek 17. 10. od 14:00

PODZIMNÍ ZAVÍRÁNÍ HAMZOVA
PARKU A ARBORETA

Hamzova léčebna

Sobota 19. 10. od 15:30
KLUB CESTOU NECESTOU:
NORSKO
Konferenční sál Hamzovy léčebny

KLUB ZDRAVÍ: VAŘÍME BEZ
LEPKU A BEZ LAKTÓZY

Volnočasové centrum Luže
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Rodinné centrum DaR Luže
Hřbitov Luže
ZAPALME SVÍČKU ZA DĚTI
Z KOŠUMBERKA

Neděle 3. 11. od 15:00

HUBERTSKÁ POSVÍCENSKÁ
MŠE SVATÁ

Kostel v Janovičkách
Pátek 8. 11. od 20:00

1. OBECNÍ PLES – hraje MTO
Klešice Sokolovna Luže
Vstupné 80,-, svoz zajištěn

Sobota 9. 11. od 8:00

KOŠUMBERSKÁ ŠTIKA

Voletický rybník

Sobota 16. 11. od 16:00

KDO SE BOJÍ, AŤ UTÍKÁ…
ANEB TAJEMNÝ BĚH SE
SVĚTÝLKY
Hrad Košumberk | Rozběháme Luži

30. 11. 2019 – 5. 1. 2020

PRODEJNÍ VÁNOČNÍ
VÝSTAVA | Hrad Košumberk

Pátek 6. 12. od 18:00

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ POSEZENÍ S PIŇAKOLÁDOU

Sokolovna Luže, pro důchodce
zdarma
Sobota 14. 12. od 17:00

KONCERT: TOMÁŠ KOČKO
& ORCHESTR
Vstupné 200 ,– / 150 ,– děti,senioři

Hrad Košumberk

Čtvrtek 19. 12. od 18:00

BENEFIČNÍ ADVENTNÍ
KONCERT PRO ADÁMKA:

Lanškrounský smíšený sbor
Chrám Panny Marie Pomocné na
Chlumku
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ŘÍJNOVÉ SLOVO Z RADNICE
Zažíná nám krásný podzimní čas, kdy
je příroda kolem nás nejbarevnější.
Užívejte si ho v klidu a pohodě a snad
Vám i my trochu pomůžeme, abyste
jej mohli strávit příjemně. Na titulní
stránce vidíte, co všechno nás ještě do
konce roku čeká. Jsme rádi, že se nám
podařil zorganizovat první obecní ples
– společně s našimi sousedy – obcí
Lozice. Doufám, že se přijdete s námi
pobavit a tato událost se stane novou,
nejen lužskou, tradicí. A protože čas
rychle utíká, už myslíme i na Vánoce.
Čeká nás vánoční výstava, benefiční
koncert pro Adámka na Chlumku a do
té pravé vánoční nálady nás dostane
koncert na hradě Košumberk Tomáš
Kočko & Orchestr.
Během měsíce září byla konečně dokončena rekonstrukce Jeronýmovy ulice. V této lokalitě určitě
ještě nekončíme a dalšího vylepšení
se dočkáte příští rok se začátkem nové
stavební sezóny.
V této chvíli je již dokončen
nový sběrný dvůr (o jeho financování
se dočtete níže). Nyní bude probíhat
jeho stěhování a příprava na nový provoz od ledna 2020.
Dále zpracováváme projektovou dokumentaci, abychom mohli
žádat o dotaci „Dešťovku“ do sportovního areálu na zalévání hřiště dešťovou vodou. Také velmi intenzivně
přemýšlíme o pořízení nákladního
elektromobilu na svážení tříděného
odpadu z domácností, abychom zase
malinko pomohli naší přírodě lépe
dýchat. Vše o novém systému odpadového hospodářství se dozvíte na informační schůzce 9. 10. v sokolovně
nebo dále čtěte ve zpravodaji.
V následujícím textu se dočtete konkrétnější informace o tom, jak
a na co město čerpá dotace. Čerpáním
a vyhledáváním vhodných dotací se,
pro naše město, stará paní tajemnice Hana Broklová ve spolupráci s Místní
akční skupinou Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko.
Přeji Vám krásný podzimní měsíc.
Vaše starostka Veronika

Dotace v roce 2019
Město Luže v letošním roce realizovalo dva velké projekty z Evropských
fondů – Systém odděleného sběru
odpadů (nové kontejnery) a Sběrný
dvůr, na které byla přidělena dotace
z Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 9 mil. Kč. Kromě toho vyřizujeme i další dotace,
především z rozpočtu Pardubického
kraje. Jedná se o dotaci ve výši 473
tis. Kč na zajištění poskytování pečovatelské služby. Dotace pokryje
asi polovinu celkových nákladů na
zajištění této sociální služby pro obyvatele Luže a místních částí. Několik
dalších dotací se týká výjezdových
jednotek hasičů. Kraj přispívá na tzv.
akceschopnost jednotky Luže částkou
150 tis. Kč a město ji celou vynaloží
na mzdy členů JPO II Luže. V letošním roce se navíc podařilo získat dotaci ve výši 162 tis. Kč na zásahové
obleky, a to nejen pro jednotku Luže,
ale i pro JPO V v místních částech
Bělá, Radim, Srbce a Doly. Pro
lužskou jednotku tak do konce roku
pořídíme 6 vícevrstvých zásahových
obleků určených i pro zásahy v uzavřených prostorách, které splňují
náročné požadavky na ochranu těla
hasiče před účinky plamene, sálavého
tepla, vody a kapalných chemikálií.
Pro členy jednotek JPO V pořídíme
16 až 20 ks jednovrstvých zásahových obleků určených pro likvidaci
požárů ve venkovním prostředí. Kromě toho jsme jako každoročně žádali
o dotaci Ministerstva vnitra na uskutečněné zásahy JPO II Luže mimo
územní obvod města Luže, na školení
členů jednotky a na pořízení vybavení. V tomto případě můžeme doufat
v dotaci do 50 tis. Kč. K významné
dotaci z Ministerstva vnitra ve výši
2,5 mil Kč na pořízení cisternové
automobilové stříkačky se podařilo
získat ještě dotaci od Pardubického
kraje ve výši 0,5 mil. Kč. Další dvě
dotace se týkají hradu Košumberk.
Na loňskou dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj, díky níž se poda-

řilo postavit bezbariérovou lávku na
hrad Košumberk, navazujeme doplněním 7 ks edukačních tabulí přímo
na lávku a 3 ks interaktivních prvků
na nádvoří hradu. Tento mobiliář,
který byl projednán, jak s odborem
památkové péče MěÚ Chrudim, tak
s Českou abilympijskou asociací, se
bude instalovat na příští sezónu 2020
a Pardubický kraj na něj přispěl částkou 200 tis. Kč. Částkou 250 tis. Kč
se kraj podílí také na pořízení projektových podkladů pro konzervaci
vnitřního paláce, které již zpracovává
firma INRECO. Předmětem projektu
je dokumentace statických a stavebně-technických poruch a vad a návrh
zajištění vnitřního hradu, aby tato
kulturní památka zůstala přístupná
pro veřejnost tak jako dosud.
		
Hana Broklová

VZPOMÍNKA
V měsíci říjnu by oslavili naši rodiče
Zdeňka Doležalová 90. narozeniny
a Stanislav Doležal 92. narozeniny.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami

INFO Z RADNICE
MĚSTSKÁ POLICIE
SKUTEČ INFORMUJE
Městská policie Skuteč v současné
době působí na katastru měst Skuteč
a Luže, nyní ovšem opět v počtu tří
strážníků. Od 1.5.2019 posílil řady
skutečských strážníků Petr Hrubeš,
který v červnu 2019 absolvoval základní kurz pro strážníky obecních
policií a úspěšně složil zkoušku z odborných předpokladů. Krátce po jeho
nástupu do výkonu služby však kolega dostal velmi lukrativní nabídku od
Záchranné služby Pardubického kraje, a jelikož práce řidiče a zdravotnického záchranáře byla již dlouhou
dobu jeho snem, rozhodl se ještě ve
zkušební době řady strážníků Městské policie Skuteč k 31.7.2019 opustit. Nezbývá nám tedy nic jiného,
než Petrovi poděkovat za spolupráci
a popřát mu mnoho úspěchů jak
v jeho novém zaměstnání, tak
i v osobním životě.
V nedávné době 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 brzy najdeme nového, spolehlivého kolegu.
Z činnosti Městské policie
Za období letních prázdnin řešili
strážníci na katastrech pověřených
obcí na stovku oznámení občanů,
jež se týkaly především špatného
parkování, výskytu volně pobíhajících zvířat (psů, ovcí), protiprávního
jednání na úseku občanského soužití, veřejného pořádku a majetku,
založení černých skládek, poškození
pozemních komunikací a dopravních
značek, ale např. i dopravních nehod,
asistence RZP při transportu pacienta
do sanitního vozu anebo vyhrožování
sebevraždou. S příchodem školního
roku strážníci provádějí pravidelný
ranní dohled u přechodů pro chodce,
které se nacházejí poblíž základních
a mateřských škol na katastrech pověřených obcí.

DVA MLADÍCI SE POKUSILI
ODCIZIT DOPRAVNÍ ZNAČKU
10.8.2019,02:19 hodin, Bělá, Luže
Hlídka skutečských strážníků přijala oznámení o tom, že dva mladíci
se pohybují po obci Bělá a nejen, že
svým hlasitým projevem ruší noční
klid, navíc nesou i nějakou dopravní
značku. Strážníci dorazili na místo
během několika minut a poblíž autobusové zastávky v Bělé opravdu
uviděli dva mladíky nesoucí dopravní
značku IP22 („POZOR, PROJÍŽDÍTE STAVBOU“).

Následným šetřením bylo zjištěno,
že mladíci v alkoholovém opojení vzali tuto dopravní značku mezi
obcemi Hroubovice a Bělá a nesli jí
až do obce Bělá. Jako důvod uvedli to,
že slavili a značku vzali „jen tak aby
měli na co vzpomínat“. Strážníci jim
rozhodně jejich přání vyplnili- jelikož
jeden z mladíků neměl při sobě doklad totožnosti a nebylo možné jeho
totožnost prokázat jinak, byl předveden na Obvodní oddělení policie Skuteč. Věc byla oznámena jako souběh
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několika přestupků k věcně a místně
příslušnému správnímu orgánu k projednání, kdy každému z mladíků hrozí
pokuta až do výše 50.000,- Kč.
STRÁŽNÍCI VYJÍŽDĚLI K DOPRAVNÍ NEHODĚ U DOMANIC
12.08.2019,07:15 hodin, PK mezi
Domanicemi a Voleticemi
V pondělí 12.8.2019 v ranních hodinách vyjížděli skutečští strážníci
společně s hlídkou Policie ČR OOP
Skuteč k dopravní nehodě osobního
vozidla se zraněním, ke které došlo
na pozemní komunikaci mezi obcemi Voletice a Domanice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že řidička
osobního vozidla nezvládla řízení
a najela pravou stranou vozu na betonový mostek (místo vjezdu z komunikace na přilehlé pole), což zapříčinilo
otočení vozidla na střechu. Osoba byla
po příjezdu hlídek již mimo havarované vozidlo. Hlídky zajistili místo nehody služebními vozidly a následně
poskytly řidičce první pomoc.
Na místo se následně dostavila posádka RZP Skuteč, hlídka Skupiny dopravních nehod PČR Chrudim a jednotky HZS Vysoké Mýto a SDH Luže.
Strážníci dále na místě poskytli
součinnost složkám IZS a podíleli
se na usměrňování dopravy.
RUŠILI NOČNÍ KLID, ALE POSTAČILA DOMLUVA
24.08.2019,00:14 hodin, nám.plk. Josefa Koukala, Luže
Noční směna strážníků přijala ozná-
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mení o rušení nočního klidu na ná
městí plk. Josefa Koukala v Luži.
Jelikož se strážníci nacházeli poblíž, dostavili se na místo do 1
minuty od oznámení a ihned kontaktovali skupinku „výtečníků“,
kteří mezi sebou hovořili jako za
bílého dne. Osoby byly hlídkou MP
upozorněny na protiprávní jednání
a dále byly vyzvány, aby tohoto
jednání zanechaly. Osoby výzev
uposlechly, nicméně po odjezdu
strážníků se hlasitost jejich hovoru opět zesílila. Strážníci však neodjeli daleko a naslouchali hovoru
v jedné z přilehlých ulic a po chvíli
se opět vrátili na místo. Tentokrát
s důraznou domluvou počkali na
místě až do chvíle, než se skupina
osob rozejde.
MÁ VÁŠ PES ČIP? OD NOVÉHO ROKU TO BUDE POVINNOSTÍ.
Tímto bychom chtěli upozornit
všechny majitele psů, že k 1. lednu 2020 bude na základě novely
veterinárního zákona povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí
být označena nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku
budou mít pouze starší psi a to,
pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Za psa bez označení bude hrozit ve
správním řízení uložení pokuty ve
výši až 20 000 Kč. Více odpovědí
na otázky v dané problematice Vám
jistě zodpoví veterinář.
V případě odchytu psa budou
strážníci MP Skuteč kontrolovat
jeho označení čipem a to především
z toho důvodu, že po zjištění čísla
čipu lze cestou centrální evidence
snáze dohledat majitele psa.
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
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stránkách www.mp.skutec.cz a na
sociální síti Facebook: Městská policie Skuteč.
Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

VLASTIVĚDNÝ
KROUŽEK
Josef Schwarz Červinka
Rozhlasový režisér, herec a překladatel se narodil v Luži 16. června
roku 1915 do rodiny drobného podnikatele Viktora Schwarze. Otec chtěl
mít syna vzdělaného, proto Josefa
postupně poslal na gymnázium ve
Vysokém Mýtě, Chrudimi a Pardubicích, nicméně ten ani jedno z nich
nedokončil. Nakonec se přesunul do
Prahy, kde absolvoval jednoroční
obchodní školu a poté, jako úředník,
nastoupil do firmy Phillips. Ve firmě
vydržel však pouhé dva roky.
Více než obchod ho zajímala literatura a divadlo a proto se, i přes
otcovo zklamání, rozhodl za vlastní
úspory studovat na pražské konzervatoři, kam nastoupil v roce 1937. Již
před tím účinkoval v různých mládežnických socialistických spolcích
a stal se také členem Divadelního
kolektivu mladých, který vedl Pavel
Tigrid. Schwarz se s Tigridem brzy
spřátelil, stejně jako se svým spolužákem z konzervatoře, budoucím
známým českým básníkem, Jiřím
Ortenem. Společně také při studiích
sdíleli byt na Vinohradech a navazovali kontakty s takovými básníky,
jakými byli Jaroslav Seifert, František Halas nebo Karel Teige.
Takřka idylická léta na konzervatoři Schwarzovi přetrhla nacistická
okupace. Jelikož měl on i Tigrid židovský původ, rozhodli se bezprostředně po 15. březnu 1939 ke společné emigraci do Anglie, což se jim
nakonec podařilo. Způsob, jakým se
do Londýna dostali, byl ale velmi
dramatický.
První potíže nastaly ještě na území protektorátu, kdy k jeho opuštění
potřebovali kromě pasů získat tzv.
„durchlasschein“, což byla vlastně
propustka, kterou vydávalo pouze
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gestapo a zvláštní útvary wehrmachtu. Tigrid se Schwarzem se tedy
na jeden z takových úřadů vypravili.
Kontrolu žadatelů zde vykonával důstojník, který kontroloval jejich dokumenty a ty, co je měli v pořádku,
posílal do vedlejší místnosti, kde se
samotné doložky vyplňovaly. Pavel
Tigrid, kterého rodiče nechali v dětství pokřtít a měl tak křestní list,
prošel bez problémů. Josef Schwarz
ale křestní list neměl a důstojník ho
proto vyhodil. Ještě, než však stačil
odejít, onen důstojník ho předběhl ve
dveřích, jelikož se neprodleně musel
hlásit u svého nadřízeného. Schwarz
okamžitě využil situace, prošel do
vedlejší místnosti, kde druhému důstojníkovi zalhal, že má doklady
v pořádku a podpis důstojníka, který ho před chvíli vyhodil, pak doma
zfalšoval podle vzoru na Tigridově
durchlasscheinu.
Jakmile měli všechny potřebné
dokumenty pohromadě, pořídili oba
přátelé za našetřené peníze motocykl značky JAWA a vydali se na něm
přes Německo do Holandska. V pohraničním městečku Oldenzaal čekal
na uprchlíky z Československa, kteří
se chtěli dostat do Británie, anglický imigrační úředník, jehož úkolem
bylo prověřit, zda dotyčný bude mít
dostatek financí na tamější život.
Tímto opatřením se Velká Británie
snažila redukovat obrovský počet
uprchlíků proudící tehdy na její území. Pavel Tigrid opět prošel bez problémů, jelikož prokázal, že má v Amsterodamu dostatečně velký finanční
obnos. Bohužel Schwarz finančně
nijak zajištěn nebyl a imigrační úředník ho chtěl poslat zpět do Německa.
Oblomilo ho až když zjistil, že má
před sebou Žida, a navíc politicky
činného, protože politické utečence měl povoleno do Británie pustit.
Po těchto peripetiích se oba přátelé
rozdělili, Tigrid odjel na motorce do
Amsterodamu, Schwarz nasedl na
přímý vlak do Londýna. Zde si brzy
udělal svářečský kurz a nastoupil do
továrny vyrábějící radary, která byla
roku 1940 bombardována. Zahynulo
tehdy 5 dělníků, Schwarz měl štěstí
a přežil.
I přes tuto nelehkou dobu stále zůstával věrný divadlu a společně s dalšími československými emigranty

pořádali kulturní večery a divadelní
představení, kterých se mimo jiné
účastnili i členové Benešovy emigrační vlády. Díky těmto stykům získal Josef Schwarz na jaře roku 1941
místo hlasatele a překladatele v českém vysílání stanice BBC. Později
se v Británii také oženil a s manželkou se jim roku 1944 narodila dcera.
Nedlouho poté onemocněl Schwarz
tuberkulózou, ze které se léčil nejprve
v jižní Anglii a bezprostředně po válce
ve Švýcarsku, kde také přeložil svoji
první knihu.
Do Prahy se vrátil s pochybami,
zda se ještě někdy bude moci věnovat milovanému divadlu. Doufal, že
v nejhorším případě bude žít z výnosů továrny v Luži, kterou po návratu
z koncentračního tábora převzal jeho
bratr. Všemu ale učinil přítrž komunistický převrat roku 1948. Továrna
byla znárodněna a Schwarzův bratr

VAROVÁNÍ
Rodiče, varujte své děti!!
Prosíme rodiče, více než kdy dříve,
aby varovali svoje děti před nebezpečnou kamionovou dopravou, která
se v našem městě a blízkém okolí kriticky zvýšila. Situace je pro nás téměř
bezvýchodná. Prosím Vás i o fotodokumentaci, pokud byste byli svědky
nějakého dopravního nebo bezpečnostního problému – vše stále posíláme na zhotovitele stavby dálnice D35.
Opakovaně požaduji dopravní omezení pro kritická místa v našem regionu.
Pomoc je přislíbena, ale obávám se, že
nebude dostačující.
Nově budete vídat zaměstnance
města, který se bude pohybovat v době
začátku a konce vyučování u přechodů škol a bude dohlížet na bezpečnost
dětí.
Pokusíme se zorganizovat doprovod
skupinek dětí do ZUŠ, atd.
Připravujeme další nesouhlasné vyjádření s prosbou o řešení bezpečnostní
situace v Luži, Radimi a ve Voleticích.
Přílohou bude i petice občanů – můžete ji přijít podepsat do Turistického
informačního centra do konce října.
Sledujte regionální zpravodajství –
ve středu 4. 9. 2019 proběhla v Holicích schůzka starostů dotčených
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z politických důvodů sesazen. To už
ale Josef Schwarz rok pracoval v hereckém souboru Československého
rozhlasu, kde si pro své umělecké
působení vybral matčino jméno za
svobodna – Červinka. Jako bývalý
továrník a účastník západního odboje
to však v novém režimu neměl lehké
a mnohokrát byl vyšetřován. Vše vyvrcholilo roku 1952, kdy byl Schwarz
komunisty zahrnut do protistátní skupiny v čele s Rudolfem Slánským
a z rozhlasu vyhozen i se svou druhou
ženou, se kterou se zde seznámil a kterou si vzal roku 1950.
Jakmile se však zaměstnanci rozhlasu, kteří Schwarze vyhodili,
v očích strany sami morálně zdiskreditovali a byli odejiti, rozhodl tehdejší ministr informací Václav Kopecký
o jeho opětovném přijetí. I přes to, že
měl Schwarz autorské i režijní plány,
dostal se ze začátku pouze k přípravě

kratších literárních pořadů. Realizovat se mohl až při politickém tání na
konci 50. let, rozsáhlejší dramatická
tvorba mu byla umožněna až v letech
60. V rozhlase zůstal až do roku 1976,
kdy odešel do důchodu. Nadále však
docházel do Vinohradského rozhlasového studia hlásit.
V roce 1993 obdržel, společně s velikány českého filmu Jiřím Adamírou
a Rudolfem Hrušínským, Křišťálovou
růži, nejvyšší ocenění, které u nás lze
získat v oblasti uměleckého přednesu.
28. října 2002 byl vyznamenán prezidentem Václavem Havlem Medailí Za
zásluhy za vynikající umělecké výsledky. Zemřel 25. srpna 2003 v Praze.
Další setkání vlastivědného kroužku proběhne 7. 10. od 13:00 v zasedací místnosti MěÚ Luže.
					
Za členy Mgr. Dominik Pidima

obcí se zástupci zhotovitele, investora (ŘSD) a Pardubického kraje. Luže
se schůzky samozřejmě zúčastnila
a razantně požadovala okamžité řešení
a zajištění bezpečnosti.
V žádném případě situace neutichá
a jsme připraveni se stále dožadovat
práva na klidný a bezpečný život v našem města a našich obcích.

KURZ
LUKOSTŘELBY

VZPOMÍNKA
Dne 12. září uplynulo již 45 let, co
nás náhle navždy opustil pan Miloslav Vodička z Luže.
Jménem celé rodiny s láskou a
úctou stále vzpomínáme.

5

V rámci Univerzity třetího věku nabízíme KURZ LUKOSTŘELBY
1 x týdně 1,5 hodiny, celkem 12 týdnů, cena 1 000,- Kč, začátek v říjnu
2019
Lukostřelba přináší účastníkům
celkový rozvoj. A to jak fyzický, projevující se zvýšením kondice a posílením svalstva zejména zádového,
pletence ramenního, prsních svalů,
svalů paží a břišních svalů. Jedná se
také o rozvoj a procvičování koordinace a motoriky.
V druhé řadě přináší tento sport
významnou relaxaci psychiky, napomáhá rozvoji a koncentrace.
Během kurzu bude prováděn nácvik
správného držení těla, posilovacích
cviků, koordinace pravé a levé poloviny těla.
Vedení kurzu: František Ptáčník,
vicemistr České republiky a Evropy
v lukostřelbě, trenér II.Třídy (FTVS)
Přihlášky přijímáme na Turistickém
informačním centru v Luži

6
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DLOUHODOBÁ SBÍRKA PRO
ADÁMKA
V turistickém informační centru
Městského úřadu v Luži naleznete
pokladničku, do které můžete dlouhodobě přispívat jakoukoliv finanční částkou na podporu běžného náročného života rodiny Vyčítalových
z Pardubic, kterým v r. 2017 osud
navždy ukradl zdraví jejich milovaného, dnes již 10 – letého - Adámka. Adam skončil po operaci nosních
mandlí ve vigilním kómatu… Rodina
žije v panelovém domě, ve 3. patře
bez výtahu. Po tragické osudné noci
v květnu 2017, zůstává mladá rodina
na celý svůj osud úplně sama. Běžný
život už nikdy nikdo z nich mít nebude… Adama je nutné každých 15
minut odsávat, dýchá přes tracheostomii, výživu dostává přes PEG hadičku do břicha, nemluví, nikdo neví,
co opravdu vnímá… Ví se ale, že cítí
bolest. Jeho stav vyžaduje trvalou

nákladnou rehabilitaci a soustavnou
péči. Kdyby ho maminka jednou zapomněla odsát, udusil by se.
Bohužel, rodina dosud nedostala žádné odškodnění za poskytnutou péči.
Částečný záznam z tragické noci
a „poskytnuté“ péče můžete shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.
cz/porady/1092813857-infiltrace/
417235100061003-obchod-se-svedomim/

INZERCE

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

PIŠTE NÁM

Podněty na opravy či zlepšení a připomínky zasílejte na email: mestskyurad@luze.cz. Děkujeme, že s námi
Více o příběhu Adámka naleznete spolupracujete a pomáháte nám všem
žít v lepším místě.
zde: https://www.proadamka.cz/
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 18:00 Vás
zveme na Chlumek na Adventní koncert s Lanškrounským smíšeným sborem. Celý výtěžek koncertu pošleme
na Adámkův transparentní účet.
Děkujeme všem za nezištnou pomoc!

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

WWW.LUZE.CZ
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Rodinné centrum DaR Luže
Vás zve na

Lampionový průvod
ve čtvrtek 31.10.2019 od 16.45 hodin
Vycházíme v 17.00 hodin od RC DaR Luže (Družstevní 366) směrem ke hřbitovu. S sebou lampionky, svíčky nebo věnečky,
které položíme na hrobečky. Vstupné dobrovolné. Před zahájením průvodu proběhne maličká podzimní výstava, kde si
budete moci zakoupit výrobky našich dětí. Výtěžek z této prodejní výstavy bude použit na provoz RC DaR.
Aktivity projektu „Rodinné centrum DaR“ celoročně podporuje Město Luže a Pardubický kraj, soukromé osoby a donátoři Burzy
filantropie..

Město Luže a Dům klidného stáří Glossus, s.r.o. Vás srdečně zvou

v pátek 6. prosince 2019 v 18 hodin
v Sokolovně v Luži

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ
Program:

PiňaKoláda
Vystoupení dětí * projekce fotografií * prodej vína

Vstupné:
Důchodci a invalidní osoby s doprovodem: ZDARMA
Ostatní: 30,- Kč

Akce je určena obyvatelům města Luže a místních částí!
Svoz a odvoz účastníků z místních částí je zajištěn:
16:30
16:40
16:45
16:50

Dobrkov – aut. zastávka
Radim – u prodejny
Bělá – u pohostinství
Luže – sokolovna

16:55
17:00
17:05
17:10

Brdo – aut. zastávka
Doly – aut. zastávka
Zdislav – U hvězdy
Luže – sokolovna

17:30
17:35
17:40
17:45

Košumberk – u Halamkových
Bílý Kůň – aut. zastávka
Střemošice – aut. zastávka
Luže – sokolovna

17:50 Srbce – aut. zastávka
17:55 Voletice – aut. zastávka
18:00 Luže – sokolovna
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Vás srdečně zve na rybářské závody

KOŠUMBERSKÁ
ŠTIKA
Kdy: 9.

11. 2019 od 8 do 14 hod., prezentace od 6 do 7.30 hod.

Startovné: 500,-Kč, (hradí se předem na účet č. 1142887369/0800, do zprávy pro příjemce uvádějte
jméno závodníka)

Chytá se pouze na přívlač na umělou nástrahu.
Maximální počet účastníků je 50.
Přihlášky přijímá: Přemysl Kašpar
tel. 721 287 626, email: prema.ryba@seznam.cz

Zúčastnit se může kdokoli (i bez rybářského lístku).
Propozice závodů naleznete na www.rybariluze.cz
Soutěží se o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.

(zdroj: http://www.rybolovumlyna.cz/)
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Z HRADU
KOŠUMBERK
Jaké bylo letošní léto na hradě Košumberku? Jedním slovem akční,
opět žádná nuda!
Kina, divadla pro dospělé i děti,
koncerty a zábavy jste možná na
hradě navštívili. Přesvědčili jste se
o pestrosti nabízeného programu naší
nové kulturní referentky
a určitě jste se trefili do svého vkusu.
A i v těch největších vedrech využili pohostinnosti Kacafírkovy taverny
a příjemného hradního nádvoří s příchodem i pozdějším odchodem po
nové dřevěné lávce a to zdarma. Pro
malé děti hrad nebyl vůbec nudný,
naopak. Na nádvoří využily zákoutí
se stolky pro vymalování nabízených
obrázků s motivy z pohádek o hradech, rytířích,… a chůdy, i pro velké
jsou také stále k dispozici. Snažíme
se, aby hrad byl hravý. Stále platí,
že za zakoupené vstupenky a permanenty si turisté chodí sami po žlutých
šipkách a jako bonus ke vstupence je
vždy v celou hodinu výklad o hradě
a majitelích s prohlídku muzea. Další
informace o hradě a Luži, se vším co
k ní patří, jsou nově na rozdání v propagačních brožurách.
V kase nově mimo běžné turistické zboží nabízíme k prodeji rukodělné výrobky – drátkované, keramiku,
svícny na „čajovky“ - vitrážové andělky, levandulové sáčky.
Hlavně se nám po letech na útulné
hradní nádvoří vrátily z rozlehlé plochy lužského náměstí Městské slav-
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Z HRADU KOŠUMBERK
nosti, tím pádem měli sousedé k sobě
blíže.
Poslední prázdninový večer jsme
ženám zpříjemnily druhým ročníkem
Módní show se šperkařkou Monikou
Jarou a švadlenou Šárkou Lacinovou.
A už víme, pro velké nadšení, že
nebyla poslední.
Celé kulturní léto ukončil další ročník Mysliveckého dne s tradicí soutěže vaření o nejchutnější guláš a upečenou bábovku.
K hradu již neodmyslitelně patří od roku 2000 i svatební obřady.
V letošním roce se rozrostly i na pracovní dny. A tak jsme rádi, že se náš
hrad dostal do podvědomí i mladé
generace nejen z Čech, ale i z Moravy. Dáváme jim prostor pro výzdobu
i zábavu dle vlastní fantazie. Totiž na
hradě byla svatba hasičská, motorkářská, koňská, šermířská. Překvapil
nás příjezd ženicha v traktoru, očekáváme další příjezd ženicha v tahači
TIR, ….
Je podzim, tak jsme hradní prostředí vydekorovali do tohoto období,
z toho co příroda zrovna nabízí a hradu to opravdu sluší.
Teď už se těšíme na přípravu prodejní vánoční výstavy. Kdo máte
zájem dodat své rukodělné výrobky
k prodeji a potěšení ostatních kontaktujte kastelánku osobně nebo na tel.
736 481 205. Výstava začne sobotou
30. 11., příjem zboží v pá + so 22.
a 23.11. a po + út 25. a 26. 11.Těšíme
se opět na Vaší spolupráci, bez ní by
výstava nebyla možná. Dopředu velké díky!
Hana Truncová - kastelánka

ZAJÍMAVOSTI Z
KOŠUMBERKU
Víte že:
•

V pardubickém obchodním středisku Grand je již mnoho let
umístěna maketa železničního
nádraží s názvem Košumberk?

•

Na naši regionální železnici Pardubice – Hlinsko jezdí 1x denně
spěšný vlak s názvem Košumberk?

•

Příjmení Košumberský vlastní
43 pánů a Košumberská 48 dam,
z toho nejvíce v Praze a Třeboni?

•

Příjmení Slavata vlastní 131 pánů
a Slavatová 122 dam a mají svůj
klub SLAVATA?

•

KOŠUMBERK V
GRANDU

ŘÍJEN 2019
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UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE A CHOVATELE PSŮ
POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ

(např. případy, kdy pes způsobí
dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
zatoulané
řádně
označené
a evidované zvíře má podstatně
větší naději, že se vrátí ke svému
původnímu majiteli, jeho návrat
je operativnější.

Od 1. ledna 2020 vstupuje na
základě
novely
veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem.

•

Níže naleznete odpovědi na
nejčastější otázky, s nimiž se Státní
veterinární správa v souvislosti
s „povinným čipováním“ psů
setkává.

Kdo
označení
mikročipem
provádí, jaká je jeho cena?

Na koho se povinnost povinného
označení
mikročipem
bude
vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by
měl být na území České republiky
označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl
roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni
psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. 7. 2011.

•

Najdu někde seznam veterinárních
lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí
soukromí veterinární lékaři, kteří
jsou oprávněni vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost (jsou
registrovaní u Komory veterinárních

V našem městě se můžete obrátit
na veterinárního lékaře:
•
•

MVDr. Jiří Andrýs, který má
ordinaci ve Skutči a v Chrasti
Kontakt : tel: 607 510 539,
email:
MVDr.jirkaandrys@
seznam.cz

Ordinační hodiny Skuteč
Pondělí
Úterý		
Středa
Čtvrtek

11.00 – 14.00 		
15.00 – 18.00
15.00 – 18.00
11.00 – 14.00

30

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení
povinného
označení
všech psů na území ČR by mělo být
přínosem zejména v těchto oblastech:
• zjištění identity psa v případě
potřeby kontrolních orgánů (SVS,
PČR, Celní správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a
kontrola dodržování stanovených
pravidel a předpisů (např. počtu
držených zvířat, jejich věk,
vakcinace,
dodržování
zoohygienických
podmínek,
zajištění pohody zvířat) a postih
chovatelů v případě týrání zvířat,
• umožnění kontroly při prodeji
psů prostřednictvím obchodníků,
jak z hlediska veterinárních, tak z
hlediska finančních předpisů,bude
možné prokázat vlastnictví psa,
což je velmi důležité v případě
odcizených psů i v případě postihu
vyplývajícího ze zodpovědnosti
za psem způsobenou škodu

lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru).

Zveme
na posvícenskou mši svatou.

POSVÍCENSKÁ

HUBERTSKÁ
MŠE SVATÁ
HUDEBNÍ
DOPROVOD

Celebruje světící biskup královéhradecký
Mons. Josef Kajnek.

Smíšený
pěvecký sbor
Vlastimil
Litomyšl
pod vedením
sbormistra
Martina
Profouse.

3.11. 2019
15 hod.
Pozvěte své přátele
a sdílejte pozvánku na
www.facebook.com/janovicky

www.janovicky.cz

Kostel Zvěstování
Panny Marie
v Janovičkách
u Luže
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Ordinační hodiny Chrast
Pondělí
16.00 – 18.00 		
Čtvrtek
16.00 – 18-00
		
MVDr. Jan Krejsa, Doly 9
Kontakt: tel: 724 235 488, email:
krejsa.doly@centrum.cz
Pořizovací cena mikročipu se
pohybuje mezi 200 – 400 Kč a závisí
na jeho typu. Další částku si soukromí
veterinární lékaři účtují za jeho
aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda
mají psi čip?
Dozorovým orgánem
veterinární správa.

je

Státní

Za psa bez označení bude od roku
2020 hrozit správní řízení s uložením
až 20tisícové pokuty, protože na psa
bude pohlíženo, jako kdyby neměl
platné očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již
fungovat registr čipovaných psů?
Funguje již nějaký? K čipování psů
již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999
Sb. (veterinární zákon) nezavádí
povinný zápis do jakéhokoli registru
psů. Povinností je, aby v dokladu
o očkování proti vzteklině (tj.
v očkovacím průkazu, v pasu psa)
bylo uvedeno číslo mikročipu.
V současné době není zatím řešena
oblast jednotné celostátní evidence
psů.

Není „čipování“ pro psa nebezpečné
či zdravotně závadné?

Vztahuje se nová povinnost také na
kočky či další druhy zvířat?

Jedná se o jednorázový úkon
srovnatelný s injekční aplikací.
Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn
v aplikační jehle a je sterilně aplikován
do podkoží zvířete. Obal mikročipu
je vyroben z biokompatibilních
materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem
informace, neobsahuje žádný vlastní
zdroj energie. Aktivovat mikročip
umí jen speciální čtecí zařízení.

Příslušná novela veterinárního zákona
zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se
svým zvířetem plánujete cestovat
do zahraničí. V takovém případě
se povinnost označení zvířete
mikročipem stanovená evropskou
legislativou již řadu let vztahuje nejen
na psy, ale také na kočky a fretky.
Další
informace
k
cestování
se
zvířaty
naleznete
zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-sezviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti
vzteklině. Termín přeočkování má

Jaké hrozí sankce v případě
nesplnění této zákonné povinnosti?
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až v průběhu roku 2020 (případně
2021 či 2022). Musím jej nechat
čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí
až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě
zmíněné
novely
veterinárního
zákona je s účinností od 1. ledna
2020 očkování psa proti vzteklině
platné pouze pokud je pes označen
mikročipem,
případně
označen
čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Není tedy možné
tuto proceduru odkládat až do dalšího
přeočkování. Pokud tak již chovatel
neučinil, je nutné nechat psa označit
nejpozději do konce roku 2019,
jinak bude očkování považováno za
neplatné.
Žádáme majitele a chovatele psů,
aby z hlediska evidence oznámili na
městském úřadě Luže vyplněným
tiskopisem číslo čipu a datum kdy
byl jejich pes čipován.
Tiskopis můžete vyplnit na
pokladně městského úřadu Luže,
nebo elektronicky a zaslat na
email: pokladna@luze.cz, tiskopis
naleznete na webových stránkách
www.luze.cz.
Veškeré informace a dotazy Vám
sdělí:
Paní Hana Burešová
Tel: 469 633 987, email: pokladna@
luze.cz

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na zem jablka padají,
ptáci křídla zdvihají.
Léto balí fidlátka,
podzim klepe na vrátka.
Po prázdninách naše mateřská škola
opět ožila. V měsíci září jsme, jako
každoročně, přivítali nové děti.
Děti si v šatnách našly svoji značku
a s rodiči vstoupily do tříd
plné hraček, zajímavých věcí
a překvapení. První týden ve školce
bývá těžký pro všechny, jak pro
děti, rodiče, tak i pro nás učitelky.
Děti si zvykají na nové prostředí, řád

a pravidla školky, na nové kamarády
a hlavně na odloučení od svých rodičů
Někdy ukápne i několik slziček.
Doufáme, že adaptační proces bude
brzy za námi a nastane čas plný her,
tvoření, neopakovatelných zážitků
a zábavy.
V novém školním roce jsme
přivítali nejen nové děti, ale i novou
paní učitelku, která nastoupila do třídy
Sluníčko. Přejeme jí hodně radosti při
práci s dětmi a ať se jí u nás líbí.
Co nás tedy čeká a na co se můžeme
těšit v příštích měsících? Určitě na
velmi oblíbenou rytmicko-pohybovou
průpravu pro děti „Tancování s
Martinou“. Dále se těšíme na plavecký

kurz pro předškoláky a na několik
projektových dnů. Projektový den
„Máme rádi zvířata“ proběhne ve
spolupráci se Státní veterinární
správou a projektový den „Co umí
stromy“ ve spolupráci s Hamzovou
léčebnou. Celoročně se budeme
věnovat projektu „Svět nekončí za
vrátky“, organizovaný Českou obcí
sokolskou. Děti se také velmi rády
zapojují do sběru žaludů a kaštanů pro
zvěř v přilehlých lesích.
Zkrátka, čeká nás celý rok plný
her, poznávání, tvoření, divadelních
představení a zajímavých akcí.
Věříme, že nám bude společně dobře.
Kolektiv MŠ

INFO Z RADNICE
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V ZÁŘÍ oslavili své životní
jubileum:
70 let – Simotová Věra, Luže
– Králíková Božena, Luže
75 let – Danková Marie
– Zdislav Křepelková Eva,
Košumberk
83 let – Karal Václav, Luže
84 let – Stoklasová Marie, Zdislav
85 let – Víchová Alenka, Luže
86 let – Brožková Věra, Zdislav
87 let – Nábělková Eliška,
Košumberk
88 let – Zídka Jiljí, Luže
89 let – Kopecký František,
Dobrkov

– Weidingerová Marie,
Luže
90 let - Křemen Alexandr, Brdo
Všem jubilantům srdečně
gratulujeme a přejeme hlavně
zdraví!
Na hradě Košumberku uzavřeli
manželství:
– Michal Pravec a Nikola
Šimková
– Aleš Hladík a Ivana Jušková
– Aleš Černý a Barbora
Kubášková
– Marián Trunec a Michaela
Fikejsová

– Miroslav Jeřábek a Denisa
Burešová
V kostele Panny Marie
v Janovičkách uzavřeli
manželství
– František Kučera a Kateřina
Štěrbová
Ve Rvasicích uzavřeli manželství
– Milan Matoušek a Eliška
Damborská
V uplynulém období jsme se
rozloučili s:
Jaroslavem Komárkem – 86 let
Věrou Románkovou – 84 let
Jaroslavem Rabasem – 75 let

NABÍDKY PRONÁJMU BYTU
Společnost Lesy Luže s.r.o. pronajmou byty v Domě pro seniory v čp.
49, v Bělé, k nastěhování dle dohody
.
Byt č. 4, ve 2.patře o velikosti 2 + kk,
koupelna s WC, předsíň.
Celková započitatelná plocha bytu
73,21 m2 .
Nájemné: 4 027,-- Kč/měs. + záloha
na služby cca.3000,-Kč.
Nájemní smlouva se sjednává na
dobu neurčitou.
Pravidla přidělení bytu:
Podání
písemné
17.10.2019

žádosti

do

Byt může být přidělen nájemcům
starším 70-ti let, kteří jsou soběstační nebo mladším seniorům, kteří mají
alespoň první stupeň omezení.

1, Žádost si mohou podat i ostatní
zájemci.
Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle dohody na tel: 469 633 987,
777 320 611.

Celková započitatelná plocha bytu 47
m2 .
Nájemné: 2 162,- Kč/měsíčně + cca
2 500,- Kč/měsíčně záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou.

Žádosti o pronájem bytu se budou
přijímat do 17.10.2019 do 14.00
hod na podatelně městského
úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o
byt je elektronicky ke stažení na
webových stránkách www.luze.cz.

Pravidla přidělení bytu:

NABÍDKA
PRONÁJMU BYTU
MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme uvolněný
byt č. v čp. 257, v ulici U Stadionu
v Luži, k nastěhování od 1.12.2019

Podání
písemné
17.10.2019.

žádosti

do

2.
Byt může být přidělen
nájemcům starším 70-ti let kteří jsou soběstační nebo mladším
seniorům, kteří mají alespoň první
stupeň omezení.

Prohlídka bytu se uskuteční
na požádání dle dohody na tel:
469 633 987.

Žádosti o pronájem bytu se budou
přijímat do 17.10.2019 do 14.00
hod na podatelně městského
Byt č. 1, v 1.podlaží domu o velikosti úřadu v Luži. Tiskopis žádosti o
2 + kk, koupelna, WC, chodba, sklepní byt je elektronicky ke stažení na
kóje.
webových stránkách www.luze.cz

16

WWW.LUZE.CZ

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŘÍJEN 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
I když se zdá, že prázdniny právě skončily, ve škole se vše rozběhlo na plné
obrátky a první měsíc školy je již za
námi. A co všechno zajímavého jsme
během něho stihli? Přesvědčte se sami:
Žáci si mohli vybrat ze široké nabídky kroužků. Do nabídky kroužků jsme
nově zařadili Deskové hry, Zahradnický kroužek, Hlavolamy a zábavnou
logiku. Ve spolupráci s Kroužky.cz
budeme, v případě zájmu, realizovat i
badatelský a vědecký klub. Samozřejmě pokračují již dlouhodobé a oblíbené kroužky zejména se čtenářskou,
sportovní nebo třeba přírodovědnou
náplní. Žáci tak smysluplně tráví svůj
volný čas. Pro žáky ohrožené školním
neúspěchem jsme zahájili doučování,
které jim pomůže při vzdělávání.
Na druhém stupni měli žáci v 7.
až 9. ročníku možnost výběru volitelných předmětů. Velký zájem projevili žáci o vaření, nově bude také
přírodovědné praktikum. Dále budou
probíhat oblíbené sportovní hry,
práce s počítačem, mediální výchova
a výtvarný seminář.
Na
prvním
stupni
poma-

lu dokončujeme čtenářský koutek
s knihovničkou. Děti tak mohou
v době velké přestávky využít chvilku
pro oddych u knížky či časopisu, nebo
se za pěkného počasí mohou provětrat
na školní zahradě.
Využili jsme počasí babího léta
a uspořádali pro žáky 2. - 5. roč. sportovní den, jehož hlavní náplní byly
atletické disciplíny.
Pro rozšíření znalostí o místě, ve
kterém žijeme, jsme poprosili o pomoc
znalejší. Paní Marie Doležalová, babička žáka 4. tř., nás navštívila přímo
ve škole. Připravila si poutavé vyprávění o historii města Luže. Dozvědě-

li jsme se mnoho zajímavého, o čem
jsme vůbec neměli ani tušení... Někteří
žáci navštívili naši hlavní dominantu –
Chlumek. Vyslechli si poutavý výklad
spjatý s historií hradu Košumberk pana
kostelníka Františka Jiráska. Navíc se
zaposlouchali do nádherného zvuku
varhan, o hru na ně se postaral pan
varhaník Petr Jirásko. Děkujeme jim
za jejich volný čas věnovaný našim
žákům.

Na závěr bychom Vás chtěli informovat o navázání spolupráce se Základní a Mateřskou školou Podolínec
na Slovensku. V aktuálním školním
roce budou žáci vymýšlet aktivity,
které bychom mohli v rámci spolupráce realizovat. Velká porce práce
bude ležet na školním parlamentu,
ale třeba již nyní dávají v rámci slohu
naši čtvrťáci dohromady dopisy pro
školáky na Slovensku. Půjde-li všech-

Velmi nás potěšil zájem o Divadelní klub, na který se přihlásilo přes 70
žáků. Doufáme, že jim představení
budou inspirací pro připravované
divadelní aktivity ve škole.
24. září nás naši nejlepší sportovci
reprezentovali na tradiční sportovní
soutěži – Hrošiádě.
Z dalších aktivit pokračují nejmladší
žáci v projektu Les ve škole, jehož
cílem je získat pozitivní vztah k přírodě.
O zájezdu do Anglie zatím budeme
„mluvit“ ještě potichu, ale vypadá to,
že by to ve druhém pololetí mohlo dopadnout!

no dobře, rádi bychom přivítali žáky
a učitele ze Slovenska v květnu nebo
v červnu u nás v Luži. Stejně tak i naši
„parlamenťáci“ pojedou na Slovensko do Podolínce. Těšíme se na nové
kamarády a nové zkušenosti!
Přejeme Vám všem krásné podzimní dny, a pokud máte jakýkoliv podmět, nápad, zkušenost či nějaký problém, který se nás týká, budeme rádi,
pokud se na nás obrátíte. Rádi Vás
vyslechneme a pokusíme se pomoci.
Mgr. Lenka Psotová, Mgr. Vít Hospodka a učitelé ze Základní školy
Luže

MESOH
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MESOH - SYSTÉM PRO NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY PRO OBCE
Motivační a evidenční systém pro
odpadové hospodářství MESOH je
komplexním řešením pro obce a města, která se snaží svým občanům nabídnout novou alternativu k současnému systému a připravit se tak na
budoucnost. Pozor! Není to jen o třídění odpadů! Důležité je také myslet
na prevenci vzniku odpadů.
MESOH aneb odpady bez starostí
Děsí vás pozvolna blížící se zdražení poplatků za skládkování, v ulicích
máte stále přeplněné kontejnery na
tříděný odpad, ale množství směsného
odpadu stále neklesá, dokonce roste?
Nechceme zvyšovat poplatek občanům bez toho, aniž bychom jim dali
možnost tuto výši poplatku ovlivnit!
Motivační systém MESOH obcím
a městům přináší nejen větší efektivitu ve svozu odpadů a s tím spojený
pokles nákladů, ale také spokojenější
občany díky spravedlivě nastaveným
platbám za odpad a v neposlední řadě
také čistější obec.
LUŽE DO TOHO JDE!
Jenom třídit nestačí
Jistě existuje mnoho různých motivačních systémů, které se soustředí
pouze na třídění odpadů a odměňuje
občany, kteří produkují velké množství tříděného odpadu. Na vrcholku
tzv. odpadové pyramidy je ale předcházení vzniku odpadu – proto razíme
heslo „Prevence je cesta!“. Systém
MESOH bere odpadové hospodářství
komplexně a motivuje občany nejen
ke třídění odpadů, ale také k tomu
různými způsoby omezit samotnou
produkci odpadu – například kompostováním, nakupováním v bezobalových obchodech, ekologickým vytápěním domácnosti apod. Tohle činí
systém do budoucna udržitelným jak
po ekologické, tak po ekonomické
stránce.
V čem spočívá zavedení motivační-

ho systému MESOH?
1. Zavedení sběru tříděného
odpadu od domů
Tříděný odpad (plast, papír, plechovky a použité jedlé oleje) je
svážen od jednotlivých domácností v pytlích. Občanům snížíme donáškovou vzdálenost na
minimum, čímž dosáhneme vyšší
míry třídění odpadů, ale také ubude přeplňovaných kontejnerů ve
sběrných místech.

nebo která zaregistruje kontejner,
do kterého třídí odpad (registraci
kontejnerů mohou využít pouze
domácnosti z bytových domů).
Získané body se rozpočítávají
mezi jednotlivé členy domácnosti.
Maximální počet BT za rok je 25
EKO bodů na osobu.

2. Zavedení evidenčního systému

EKO body za efektivní využívání
nádob a pytlů

Pro to, abychom mohli sledovat
množství odpadů vyprodukovaného jednotlivými domácnostmi,
je zapotřebí zavést evidenci těchto odpadů, a to prostřednictvím
čárových/QR kódů. Evidenci jednoduchým načítacím zařízením
poté bude provádět zaměstnanec
města.

Cílem bonusu je motivovat domácnosti k ekonomicky udržitelnému způsobu třídění odpadů
(např. ke šlapání PET lahví), ke
svozu pouze plných popelnic/
pytlů a k maximální míře separace (nádoba na SKO – směsný
komunální odpad - neobsahuje
tříditelné složky jako je sklo, bio
odpad a textil). Pro získání těchto EKO bodů je potřeba vyplnit
závazek k ekologickému nakládání s odpadem (odpadový dotazník) ve svém odpadovém účtu.
Maximální počet BV za rok je 25
EKO bodů na osobu.

3. Zavedení motivačního systému
za jednotlivé činnosti jsou občanům udělovány tzv. EKO body.
Celkem je možné v rámci MESOH udělovat až 8 druhů EKO
bodů, a to:

EKO body za třídění odpadů
Cílem bonusu je zvýšení míry
separace využitelných odpadů.
EKO body za třídění odpadů získá každá domácnost, která odevzdá pytel s tříděným odpadem
označený čárovým/QR kódem

EKO body za snižování produkce
odpadů
Cílem bonusu je motivovat domácnosti ke snižování produkce
odpadů. EKO body za snižování
produkce odpadů se udělují za
způsoby snižování produkce odpadů, ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.

18

WWW.LUZE.CZ

MESOH

Maximální počet BS za rok je 20
EKO bodů na osobu

EKO body za zájem

EKO body za energie
Cílem bonusu je ocenit domácnosti, které ohleduplně vytápějí
svá obydlí. Hlavním kritériem
je ohleduplnost vůči blízkému
okolí (sousedům) v podobě emisí, ohleduplnost vůči životnímu
prostředí v podobě produkce
odpadů a ohleduplnost vůči dalším generacím v podobě čerpání
neobnovitelných zdrojů. Způsob
vytápění si každý může vyplnit
ve svém odpadovém dotazníku.
Maximální počet BE za rok je 10
EKO bodů na osobu.

EKO body za kompostování
Cílem bonusu je motivovat
domácnosti ke zpracovávání
bioodpadu přímo v místě jeho
vzniku a to způsoby, jakými
jsou domácí kompostování, vyhazování bioodpadu na hnojiště nebo zkrmování bioodpadu zvířatům. EKO body za
kompostování se udělují za
způsoby zpracování bioodpadu přímo v místě jeho vzniku,
ke kterým se domácnost zavázala v odpadovém dotazníku.
Maximální počet BK za rok je
10 EKO bodů na osobu.
Během roku 2020 město Luže
bude žádat o dotaci z výzvy
OPŽP „Prevence vzniku odpadů“
na kompostéry do domácností
a štěpkovač pro město. Zájemci
o kompostéry se hlaste na mestskyurad@luze.cz

Cílem bonusu je zvýšit informovanost veřejnosti, která se přímo
promítá do fungování systému.
EKO body za zájem jsou udělovány za pravidelnou kontrolu odpadového účtu a za efektivní komunikaci prostřednictvím osobního
kontaktu (email, telefonní číslo).
Maximální počet BZ za rok je 5
EKO bodů na osobu.
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Udělování těchto EKO bodů probíhá
automatizovaně dle toho, kolik odpadů jednotlivé domácnosti odevzdají
ke svozu a zda navštěvují svůj odpadový účet či nikoliv. Na konci období
se bodování vyhodnotí a přepočítá na
slevy z poplatku za odpad.
Zavedení, koordinaci a vyhodnocení
systému MESOH provozujeme formou služby, proto můžeme říci, že
díky zavedenému systému MESOH
jsou pro město odpady bez starostí.
Spravedlivý systém platby za odpady
Každá domácnost má možnost ovlivnit výši své platby za odpady svým
chováním. Nemusíte tedy doplácet na
lhostejnost jiných.
Pohodlné třídění odpadů přímo
v domácnosti

EKO body za nakupování
Cílem bonusu je motivovat domácnosti k předcházení vzniku odpadů, ke kterému dochází díky environmentálně
uvědomělému nakupování. Příběh odpadu začíná už při nákupu, proto MESOH uděluje
i body za ekologické nakupování.
Maximální počet BN za rok je 15
EKO bodů na osobu.

EKO body za darování
Cílem bonusu je motivovat domácnosti k nabízení a darování
nepotřebných věcí jiným lidem,
kteří dané věci dále využijí. Darování nepotřebných věci je
jednou z cest, jak předcházet
vzniku odpadů, proto mohou uživatelé MESOH obdržet i body
za to, že někomu na svém odpadovém účtu nabídnou a darují
věc, kterou již sami nevyužijí.
Maximální počet BD za rok je 10
EKO bodů na osobu.

Už žádné tahání tašek k přeplněným
kontejnerům. Třídit můžete v pohodlí
domova do pytlů.
Dokonalý přehled o svém odpadu
on-line
Díky odpadovým účtům máte své domácí odpadové hospodářství stále po
ruce a můžete získávat typy, co zlepšit
a získat tak větší úlevu na poplatku.
Dobrý pocit, že dělám dobrou věc
Třídění odpadů, předcházení vzniku
odpadů, kompostování – to vše je bezesporu pro naši planetu prospěšné. Je
tedy fajn, mít dobrý pocit ze své činnosti, a ještě za ni být odměněn.

INFORMACE SMS
KANÁL

Prosíme občany Luže, kteří jsou zaregistrovaní na SMS INFOKANÁLU,
a sms zprávy jim nechodí, aby si osobně, telefonicky nebo mailem zkontrolovali správné nastavení sms zpráv
na Turistickém informačním centru
v Luži, tel: 736 481 206, mail: tic@
luze.cz. Při aktualizaci systému, nebyla všechna telefonní čísla převedena.
Děkujeme za pochopení

MESOH

ŘÍJEN 2019

Zveme Vás na přednášku na téma
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Vaříme bez lepku a bez laktózy
s praktickou ukázkou přípravy
chutných pokrmů

24. října 2019 od 18 hod.
Přednášející: Kamila Dunn
Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.
Místo konání: Volnočasové centrum města Luže (U Betonu)

20

WWW.LUZE.CZ

VÝPIS
USNESENÍ
Výpis usnesení z 19. zasedání Rady
města Luže konané dne 2. 9. 1019
v 15:00 hodin v zasedací místnosti na
MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, M. Sýs,
J. Kopecký, M. Zlesák, A. Košvanec, M.
Hrnčál, R. Sýs
Omluveni: P. Vodvárka
Rada města schvaluje:
01/19
Provozní řád dětského hřiště pro dětská
hřiště v Luži a místních částech, dle přílohy.
02/19
Postup při vymáhání škody ve věci „Lanovka pod Chlumkem“ mimosoudním
řešením.
03/19
Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019 – II. kolo,
dle přílohy.
04/19
Smlouvu o poskytování služeb se společností Komplex-CR s.r.o., dle přílohy.
05/19
Prodloužení nájemní Smlouvy o nájmu k
bytu č. 2 v bytovém domě v Luži, U Stadionu čp.257 panu Petru Hyksovi, na dobu
určitou do 30.9.2020, dle přílohy.
06/19
Prodloužení Smlouvy o nájmu k bytu č. 4
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu, panu Stanislavu Kloučkovi, na dobu
určitou do 30.9.2020, dle přílohy.
07/19
Prodloužení Smlouvy o nájmu k bytu
č. 10 v bytovém domě v Luži čp. 259,
U Stadionu, paní Miloslavě Duždové, na
dobu určitou do 31.12.2019, dle přílohy.
08/19
Prodloužení Smlouvy o nájmu k bytu č. 14
v bytovém domě v Luži čp. 259, U
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Stadionu, paní Blance Malinské, Luže
na dobu určitou do 30.9.2020, dle přílohy
09/19
Prodloužení Smlouvy o nájmu k bytu
č. 15 v bytovém domě v Luži čp. 259,
U Stadionu, paní Jiřině Vrbové, Luže na
dobu určitou do 30.9.2020, dle přílohy.
10/19
Smlouvu o pachtu pozemkových parcel zapsaných na LV č. 10001 v k.ú.
Luže (lokalita - Pod Klapalkou): p.p.č.
444/34 vedená jako orná půda o výměře 584 m2, p.p.č. 502/42 vedená jako
orná půda o výměře 998 m2, část p.p.č.
543/29 vedené jako orná půda o výměře
cca 450 m2, p.p.č. 556 vedená jako orná
půda o výměře 1 018 m2, p.p.č. 571 vedená jako orná půda o výměře 629 m2,
p.p.č. 578/24 vedená jako orná půda
o výměře 768 m2, část p.p.č. 663/4 vedené
jako vodní plocha - koryto vodního toku
přirozené nebo upravené o výměře cca 1
600 m2, p.p.č. 663/5 vedená jako vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo
upravené o výměře 1 417 m2, p.p.č. 663/30
vedená jako orná půda o výměře 4 116 m2,
p.p.č. 663/56 vedená jako orná půda o výměře 1 913 m2, část p.p.č 1036/8 vedené
jako ostatní plocha - ostatní komunikace
o výměře cca. 220 m2, část p.p.č.1036/9
vedené jako ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca. 600 m2, část p.p.č.
1036/12 vedené jako ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře cca 390 m2, část
p.p.č. 1036/13 vedené jako ostatní plocha
- ostatní komunikace o výměře cca 180
m2, p.p.č. 1036/14 vedená jako ostatní
plocha - ostatní komunikace o výměře 662
m2 s panem Martinem Novotným, Doly 8,
Luže, dle přílohy.
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Rada města revokuje:
13/19
Usnesení č. 07/75 ze dne 02. 11. 2018.
Jedná se o objednávku na opravu propadlé kanalizace v ulici Dukelská od č. p. 155
po č. p. 234 za cenu 412 659,53 Kč bez
DPH od firmy INSTAL Chroustovice, dle
přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
14/19
Záměr prodeje stavební parcely č. 831
o výměře 31 m2 a části zaplocené pozemkové parcely č. 316/2 o výměře cca 60 m2
v k. ú. Luže k č. p. 278 Luže.
Do jednání Zastupitelstva města Luže požaduje Rada města Luže prověřit důvod
koupě ze strany kupujícího.
15/19
Prodej pozemkové parcely č. 795/2 o výměře 75 m2, pozemkové parcely č. 795/3
o výměře 18 m2, pozemkové parcely č.
843/3 o výměře 13 m2 a stavební parcely
č. 176 o výměře 13m2 vše v k.ú. Radim.
16/19
Směnu pozemkové parcely č. 243/11
o výměře 113 m2 z vlastnictví manželů
Kašparových do majetku města Luže a
pozemkové parcely č. 233/1 o výměře 255
m2 z majetku města Luže do vlastnictví
manželů Kašparových v k.ú. Zdislav.

Rada města souhlasí:

17/19
Směnu pozemkové parcely č.65/14
o výměře 677 m2, pozemkové parcely č. 65/20 o výměře 1 367 m2, pozemkové parcely č. 234/5 o výměře 23 m2
a pozemkové parcely č. 234/10 o výměře
174 m2 vše v k.ú. Zdislav z vlastnictví
Oseva Agri a.s. do majetku města Luže a
pozemkové parcely č. 65/7 o výměře 50
m2, pozemkové parcely č. 80/9 o výměře 61 m2, pozemkové parcely č. 233/2
o výměře 271 m2, pozemkové parcely č.
234/14 o výměře 79 m2, pozemkové parcely č. 234/15 o výměře 1 511 m2 vše v
k.ú. Zdislav a pozemkové parcely č. 422/2
o výměře 254 m2 v k.ú. Bělá z majetku
města Luže do vlastnictví Oseva Agri a.s.

12/19
S vydlážděním části obecního pozemku
před vstupní brankou do domu č.p. 16
Brdo.

18/19
Zakoupení pozemkové parcely č.65/18
o výměře 229 m2, vedené jako ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zdislav.

11/19
Na základě předloženého výsledku hodnocení hodnotící komisí pro plnění veřejné zakázky: FZŠ – Luže – Cisternová
automobilová stříkačka dodavatele KOBIT, spol. s r.o., IČ: 44792247 s celkovou
nabídkovou cenou 6 472 500,00 Kč bez
DPH (cena včetně DPH 7 831 725,- Kč),
dle přílohy.

VÝPISY USNESENÍ

19/19
Zakoupení pozemkové parcely č.65/16
o výměře 207 m2, vedené jako ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Zdislav.

Výpis usnesení z 20. zasedání Rady
města Luže konané dne 11. 9. 1019
v 08:00 hodin v zasedací místnosti na
MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, M. Sýs,
M. Zlesák, R. Sýs
Omluveni: P. Vodvárka, J. Kopecký
Rada města schvaluje:
01/20
Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných
v oblasti kultury v Pardubickém kraji na
rok 2019, dle přílohy.
02/20
Čerpání půjčky z fondu rozvoje bydlení
pro Město Luže na obnovu bytového fondu bez výběrového řízení, dle přílohy.
03/20
Finanční příspěvek na nákup školních
pomůcek pro žáky prvních tříd Základní školy, Luže, okres Chrudim, ve výši
1.000,-- Kč na jednoho žáka.
04/20
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Luži, Jeronýmova čp.
124 se Základní uměleckou školou Luže,
okres Chrudim k 30.9.2019, dle přílohy.
05/20
Smlouvu o nájmu nebytových prostor
v Luži, Žižkova 178, pro Základní uměleckou školu, Luže, okres Chrudim,
s účinností od 1.10.2019, dle přílohy.
06/20
Smlouvu o produkci a poskytnutí služeb
s Josef Machač JMC - production na organizační zajištění akce Městské slavnosti,
dle přílohy.

07/20
Podnájem nebytového prostoru (učebna autoškoly), Komenského 241, 538 54
Luže.
08/20
Dodatek č. 2 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.
09/20
Cenovou nabídku na pohon vjezdové brány od firmy SKOS s.r.o., dle přílohy.
10/20
Smlouvu o dílo s Vodárenskou společností Chrudim a.s., dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
11/20
Čerpání rozpočtu města za období I. VIII. /2019, dle přílohy.
12/20
Rozpočtové opatření č. 6/2019, dle přílohy.
13/20
Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní
umělecké školy, Luže, okres Chrudim, dle
přílohy.
14/20
Poskytnutí ručitelského závazku města
Luže společnosti Lesy Luže s.r.o. IČO
27468771 za kontokorentní úvěr (KTK)
do výše 500.000,- Kč od společnosti Česká spořitelna a.s. (IČ 45244782), dle přílohy.
15/20
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
„FZŠ - Luže - Cisternová automobilová
stříkačka“ se splatností do 11 let a zajištěného budoucími příjmy obce, dle přílohy.
16/20
Uzavření kupní smlouvy na pořízení cisternové automobilové stříkačky typu CAS
30/8500/510 S2R s prodávajícím KOBIT,
spol. s r.o. IČ 44792247, dle přílohy.
17/20
Dofinancování projektu „FZŠ - Luže
- Cisternová automobilová stříkačka“
v plné výši z vlastních zdrojů.
18/20
Jednací řád zastupitelstva města Luže, dle
přílohy.
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19/20
Počet členů osadních výborů pro místní
části města Luže v počtu 3 členů v každém osadním výboru.
20/20
Počet členů Výboru pro životní prostředí
v počtu 5 členů.
21/20
Členy Osadního výboru pro místní část
Doly ve složení:
Jakub Macháček, Doly č.p. 14,538 54
Luže,
Jana Macháčková, Doly č.p. 14, 538 54
Luže,
Marija Škrochová, Doly č.p. 16, 5338 54
Luže.
22/20
Členy Osadního výboru pro místní část
Rabouň ve složení:
Zuzana Melckenbeeck Vysoká, Rabouň č.
p. 4, 538 54 Luže,
Jitka Pešoutová Briksiová, Rabouň č. p. 7,
538 54 Luže,
Svatava Bártová, Rabouň č. p. 3, 538 54
Luže.
23/20
Členy Osadního výboru pro místní část
Bělá ve složení:
MUDr. Tatiana Laurová, Bělá č. p. 17,
538 54 Luže,
Ing. Michal Kapitola, Bělá č. p. 104, 538
54 Luže,
Vlastimil Rožek, Bělá č. p. 27, 538 54
Luže.
24/20
Členy Osadního výboru pro místní část
Radim ve složení:
Martina Erychleb, Radim č. p. 2, 538 54
Luže,
Václav Drbal, Radim č. p. 49, 538 54
Luže,
Petr Jirásko, Radim č. p. 78, 538 54 Luže.
25/20
Členy Osadního výboru pro místní část
Srbce ve složení:
Filip Kučera, Srbce č. p. 16, 538 54 Luže,
Zdeněk Doležal, Srbce č. p. 36, 538 54
Luže,
Michal Millich, Srbce č. p. 15, 538 54
Luže.
26/20
Členy Výboru pro životní prostředí ve složení:
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RNDr. Vladimír Lemberk, Košumberk č.
p. 45, 538 54 Luže,
Bc. Veronika Pešinová, MBA, Košumberk
č. p. 27, 538 54 Luže,
Hana Kubantová, Radim č. p. 79, 538 54
Luže,
Jakub Roubínek, st., náměstí Plk. Koukala
148, 538 54 Luže,
Vítězslav Mára, Kaštanka 418, 538 54
Luže.
27/20
Roční odměnu za výkon funkce členům
osadních výborů pro místní části města
Luže a Výboru na ochranu životního prostředí ve výši 1000,- Kč od 1.1.2020.
28/20
Revokaci části usnesení č.09/04 ze dne
18.6.2019 týkající se Obecně závazné
vyhlášky města Luže č.1/2019, kterou se
stanoví část společného školského obvodu
základní školy a mateřské školy.
29/20
Obecně závaznou vyhlášku města Luže
č.4/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
a mateřské školy, dle přílohy.
30/20
Podání žádosti o dotaci na projekt hospodaření se srážkovými vodami z Operačního
programu Životní prostředí.
31/20
Podání žádosti o dotaci na projekt prevence vzniku odpadů ve městě Luže
z Operačního programu Životní prostředí.
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32/20
Podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba chodníku směr Luže - Voletice“
z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020.
33/20
Podání žádosti o dotaci na projekt realizace sídelní zeleně ve městě Luže
z výzvy Operačního programu životní prostředí vyhlašované Místní akční skupinou Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s.
34/20
Podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Luže
z programu EFEKT II Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2020.
35/20
Aktualizovaný Program regenerace památkové zóny města Luže na období pěti let od
1.1.2020 do 31.12.2024.
36/20
Prodej pozemkové parcely č. 8/11 o výměře 514 m2-zahrada a prodej pozemkové
parcely č. 650/33 o výměře 122 m2-ostatní
plocha.
37/20
Záměr odkoupení části pozemkové parcely
č.13/2 o výměře 292 m2 v k.ú. Luže.
38/20
1. Veřejnoprávní smlouvu č.01/2019
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
v roce 2019 pro Janu Hrubou, majitelku
nemovitosti č.p. 35 Luže ve výši 112 000,-
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Kč. 2. Smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku z účelové dotace MK ČR pro
Janu Hrubou, majitelku nemovitosti č.p.35
Luže ve výši 535 000,- Kč.
39/20
Žádost o bezúplatný převod 1/5 vzhledem k celku pozemkové parcely č.
377/4 o výměře podílu 418 m2 v k.ú.
Štěpánov, pozemkové parcely č. 377/5
o výměře podílu 322 m2 v k. ú. Štěpánov,
pozemkové parcely č. 216 o výměře podílu
348 m2 v k.ú. Zdislav, pozemkové parcely
č. 253 o výměře podílu 299 m2 v k.ú. Zdislav z vlastnictví Lesy České republiky, s.
p. do majetku města Luže, dle přílohy.
40/20
Zmocnění starostky k uzavření smluv
o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dokončené stavby „Splašková kanalizace Bělá-Radim“.
41/20
Alokaci do aktuální výzvy grantového
programu na podporu spolkového života
a volnočasových aktivit ve výši 600 000,Kč, dle přílohy.
42/20
Přistoupení města Luže do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84
odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a uložit starostce města vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu
s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od ednání zastupitelstva města.

Z HAMZOVY LÉČEBNY

KILOMETRY PRO SPINÁLKU
Dne 7. 9. 2019 se v Hamzově léčebně
konala, byť za nepříznivého počasí,
akce k Mezinárodnímu dni poranění míchy - Kilometry pro spinálku.
Účastníci měli možnost si vyzkoušet
jízdu na handbike trenažéru nebo na
invalidním vozíku, případně na auto
trenažéru pro ruční řízení. Škoda Auto
přivezla nejen trenažer na ruční řízení,
ale také nové modely aut.
V arboretu Hamzovy léčebny byly
připraveny sportovní soutěže, skákací
hrad pro nejmenší nebo fotokoutek.
Po celou dobu akce si mohli účastníci vyzkoušet sportovní pomůcky pro
handicapované (tricykly, koloběžky,
které zapůjčila a představila TJ Léčebna Košumberk.
Ukázku i vyzkoušení zdravotnických pomůcek nabídla také firma
Patron (HELP CENTRUM), zástupce
předal primáři MUDr. Pavlu Remešovi dar pro pacienty spinální jednotky –
mechanický invalidní vozík. „Kvalitní
mechanický vozík je základní kompenzační pomůckou pro osoby s poraněním míchy. Na spinální jednotce jsou
tyto vozíky v celodenním využití našimi pacienty a dochází k jejich rychlému opotřebení, proto každý takovýto
dar nám pomůže zlepšit a zkvalitnit
poskytovanou péči našim pacientům.“

uvedl primář Pavel Remeš.
Všichni, kteří se zapojili do soutěžení, obdrželi pamětní medaile
a drobné dárky. Občerstvení zajišťovala firma TORO VM a.s.
Celá akce se konala za podpory sponzorů, Tělovýchovné jednoty a zaměstnanců Hamzovy odborné léčebny.
Bc. Ludmila Vopařilová
Náměstek pro rehabilitační péči
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KAM ZA KULTUROU

SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOU
V sobotu 19. října 2019 v 15:30 hodin
proběhne v konferenčním sále Hamzovy odborné léčebny cestopisná přednáška cestovatelů Aleše a Marty Němečkových s názvem:

NORSKO – OD JIŽNÍHO
MYSU AŽ PO NORDKAPP
Zveme vás na zajímavou přednášku o cestování po Norsku. V letních
měsících tam slunce (téměř) nezapadá, naopak v zimě vychází (občas)
jen na krátký čas – to nabízí mnoho
světelných variací nejen pro fotografy. Procestujeme Norsko od jihu až
na samý sever přes hory, doly, fjordy, úchvatné až dechberoucí výhledy, městečka, planiny, tundry, tunely, visuté mosty, serpentiny, stezky,
pěšiny, horské hřebeny a vrcholy,
sněhová pole, ledovce - a to všechno v severské drsné krajině, střídavě
vozmo+loďmo+cyklo+pěšmo
a za neuvěřitelně NEnorského (tedy
krásného) počasí. V samostané slideshow podmalované hudbou se podíváme Norsku do(z) OKEN a okének
a možná si zasoutěžíme o drobné
ceny.
Promítání fotografií může být doprovázeno paralelní projekcí na vedlejší plátno, kde lze pro lepší orientaci
v terénu průběžně sledovat trasy zobrazené přímo do trojrozměrné ortofotomapy pomocí aplikace GoogleEarth.
Klub Cestou necestou pořádá sbor
Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.

domov i sebe
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ

DESATERO

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

1.

ČTĚTE NÁVODY

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

INFO Z RADNICE

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

Město Luže informuje o záměru
prodat nepotřebný majetek – technické zařízení pro provoz radia
(mikrofony, mixážní pult, zesilovače, dekodéry, anténa atd.) bližší informace na emailu mistostarosta@
luze.cz nebo tel. 733 184 221

3.

POZOR NA CIGARETY

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

TOPTE, JAK SE MÁ

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových
vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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MEMORIÁL JANA STOKLASY - BĚLÁ
Memoriál Jana Stoklasy v požárním
útoku - 16. ročník - v sobotu 31. 8.
2019 se do sportovního areálu v Bělé
sjelo 21 družstev dětí a 14 družstev
mužů a žen, aby změřili síly v požárním útoku. V 9:00 hodin soutěž
zahájil starosta sboru Jan Stoklasa
a poté velitel Jiří Budinský předal
kytici paní Miladě Stoklasové. Soutěž pozdravila i starostka Města Luže
paní Veronika Pešinová. Jako první
se představila dvě družstva přípravky a potom již startér Jiří Unčovský
startoval jeden útok za druhým. Pod
přísným dohledem hlavního rozhodčího Pavla Vtípila ze Štěpánova,
vyběhly nejprve mladší děti, následovaly starší a do bojů zasáhli nakonec ženy a muži. Po základním kole
postoupilo 8 týmů mužů a 4 týmy
žen do rozstřelů o putovní poháry
a konečné umístění. Ve 14:00 hodin
pak mohly být vyhlášeny konečné
výsledky a nejlepší týmy odměněny
krásnými poháry a věcnými cenami, které měli pořadatelé připraveny pro každé zúčastněné družstvo.
Odměněna byla i nejmladší účastnice soutěže - 4letá Anna Slavíková
z SDH Vinary. Sponzory soutěže
byla firma ALFA 3 s.r.o. Luže a hlavním sponzorem firma BHT Praha.

A JAKÉ BYLO KONEČNÉ POŘADÍ?
„Přípravka“

5. SDH Lozice A

1. ČHJ Podlažice

6. SDH Stolany

2. SDH Vinary

7. SDH Skuteč
8. SDH Lozice B

„Mladší děti“
1. SDH Skutíčko

„Ženy“

2. SDH Zderaz A

1. SDH Skuteč A

3. SDH Vinary A

2. SDH Štěpánov

4. SDH Štěpánov

3.SDH Skuteč B

5. SDH Skuteč A

4.SDH Vinary B

6. SDH Štěpánov

5. SDH Vinary A

7. SDH Zderaz B

6. SDH Lozice

8. SDH Stolany
9. SDH Vinary B

„Muži“

10. SDH Skuteč B

1. SDH Doubravice

11. SDH Lozice B

2. SDH Skuteč

12. SDH Lozice A

3. SDH Vinary
4. SDH Bělá

„Starší děti“

5. SDH Studnice

1. SDH Štěpánov

6. SDH Lozice

2. SDH Skutíčko

7. SDH Štěnec

3. SDH Zderaz

8. SDH Luže

4. SDH Vinary
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ZPRÁVY Z BĚLÉ

POŘADÍ VE SKUPINÁCH

   V sobotu 24. srpna se ve sportov-

A    Hájek / Kolář

ním areálu odehrál již 23. ročník
„Memoriálu Karla Bláhy“ v tenisové čtyřhře. Memoriál byl zahájen
úderem osmé hodiny minutou ticha
a vzpomínkou na Karla Bláhu, který
byl zakladatelem tenisu v Bělé, roku
1976. Poté šéf turnaje Jan Sychra st.
přivítal 30 hráčů, kteří vytvořili 15
dvojic. Ty byly losem rozděleny do
tří skupin po pěti. Z každé skupiny
postupovaly první dvě dvojice a dvě
nejlepší dvojice ze třetích míst, do
play - off. Zbylé dvojice se dostaly
do play - out.

12

24 : 7

   Hoffman / Kňava

9

22 : 8

   Herynek / Herynek

6 13 : 16

  

Drahoš / Zajíček

3

12 : 19

Sedlačík / Zelenka

0

3 : 24

9

24 : 13

Marek J. / Zelenka A.

9

18 : 10

Dvořáček / Stříteský

9

20 : 14

Marek Fr. / Rypl

3

14 : 21

Horník / Kratochvíl

0

6 : 24

B   Cepek / Moučka
  

  

o pořadí v této skupině musela rozhodnout minitabulka tří devíti bodových dvojic

POŘADÍ VE SKUPINÁCH
  
C    Zelinka / Bezdíček

12

24 : 4

Drahoš / Zajíček - Horník / Kratochvíl

3:6

Zavadilovi - Marek Fr. / Rypl

2:6

  

Pečenka / Novotný

9

19 : 16

  

Hladík / Herynek J.

6

18 : 18

3

10 : 21

0

12 : 24

   Zavadilovi
  

Čáp / Chudomský

   Horník / Kratochvíl - Herynek J. / Herynek J.st 1 : 6
O DEVÁTÉ MÍSTO

Herynek J. / Herynek J.st - Marek Fr. / Rypl 7 : 5

PLAY OFF

Hájek / Kolář - Dvořáček / Stříteský

6:4

   Zelenka A. / Marek J. - Zelinka / Bezdíček 6 : 4
   Pečenka / Novotný - Hoffman / Kňava

6:2

   Hladík / Herynek A. - Cepek / Moučka

5:7

   Hájek / Kolář - Zelenka A. / Marek J.

6:1

   Pečenka / Novotný - Cepek / Moučka

6:1

O TŘETÍ MÍSTO

Zelenka A. / Marek J. - Cepek / Moučka

7:5

FINÁLE

Hájek / Kolář - Pečenka / Novotný

6:0

KONEČNÉ POŘADÍ
KARLA BLÁHY

23.ROČNÍKU

1. Hájek / Kolář

Vrbatův Kostelec / Litomyšl

2. Pečenka / Novotný

Skuteč

3. Zelenka A. / Marek J.

Proseč

4. Cepek / Moučka

Brno

5. Bezdíček / Zelinka

Skuteč

6. Dvořáček / Stříteský

Skuteč

7. Hoffman / Kňava

Bělá / Pardubice

8. Hladík / Herynek A.

Luže / Chrast

9. Herynek J.st / Herynek J.

Bělá / Vysoké Mýto

10. Marek Fr. / Rypl

Pardubice

Dvojice Hájek / Kolář, tak obhájila své loňské prvenství a od-11. Vlaďka a Jiří Zavadilovi
vezla si
putovní pohár memoriálu
PLAY OUT

   Sedlačík / Zelenka - Zavadilovi

1:6

   Marek Fr. / Rypl - Čáp / Chudomský

6:2

MEMORIÁLU

Bystřice pod Hostýnem

12. Horník / Kratochvíl

Luže / Skuteč

13. Drahoš / Zajíček

Skuteč

14. Čáp / Chudomský

Pardubice

15. Sedlačík / Zelenka

Skuteč

ŘÍJEN 2019

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Vítězové si odvezli krásné poháry,
šampaňské a věcnou cenu dle svého
umístění. Turnaj měl hladký průběh.
Bylo odehráno 45 zápasů, v nich celkem
360 gamů a celkem 6x zazpíval kanárek.
Přípravu kurtů před turnajem si vzala na
starost dvojice A. Herynek a J. Hoffman.
Občerstvení zajistil J. Sychra ml. Turnaj
připravil a řídil J. Sychra st.
V letošní sezoně bylo uspořádáno celkem pět turnajů, na kterých startovalo
celkem 61 tenistů z 19 měst a obcí. Na
turnajích bylo odehráno celkem 152 zápasů a v nich bylo sehráno 1.312 gamů.
Všechny turnaje odehrál jediný hráč - Jiří
Herynek st. (Luže)

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH TURNAJŮ V ROCE 2019
Otec - syn

Herynek Jiří / Herynek Jiří st.

Vysoké Mýto / Luže

Jednotlivci

Janoušek Aleš

Chrudim

memoriál Jarkovský

Tůma Josef / Tůma Jan

Luže

Veteráni

Paulus Jiří / Paulus Jiří st.

Skuteč

memoriál K.Bláhy

Hájek Aleš / Kolář David Vrbatův Kostelec / Litomyšl

V příštím zpravodaji uveřejním seznam a přibližný termín turnajů, které připravuji pro příští rok. Již dnes Vám můžu slíbit, že se můžete těšit minimálně na jednu
novinku.
JSy

NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA
DAR LUŽE
pení dětí z Flétniček a dílničky s překva-

Rodinné centrum DaR v nové sestavě
Nový školní rok v našem Rodinném centru
DaR (Děti a Rodina) přinesl hned několik
změn. Lenku Košňarovou, jenž vedla páteční program, od září vystřídala Martina
Erychleb, která se na Vás těší s novými recepty vhodnými jak pro malé děti, tak pro
zdravý životní styl.
Další změny v rámci pracovních pozic nás
čekají od ledna 2020, kdy se uvolní místo
lektorky výuky flétniček a v projektu Pomoc romským rodinám bude k dispozici
pracovní místo lektorky kurzu šití pro dospělé. Pokud by jste měli o tyto pracovní
pozice zájem, kontaktujte prosím vedoucí Rodinného centra DaR na tel. : 603
880 938.
Akce, které si nesmíte nechat ujít
Rodinné centrum DaR plánuje do konce
roku několik krásných akcí, které si nesmíte nechat ujít. Jednou z nich je Tatínkovo
odpoledne, které se uskuteční v pátek 11.
10. 2019 na zahradě RC DaR (Družstevní
366, Luže). Na akci jsou srdečně zváni nejen otcové se svými dětmi, ale i maminky.
Další velkou akcí je Lampionový průvod,
který letos proběhne ve čtvrtek 31. 10.
2019. Scházet se budeme u centra v 16.45,
kde si budete moci zakoupit dětmi ozdobené svíčky, věnečky a podzimní výrobky a
v 17.00 hodin vyrážíme s průvodem směrem ke hřbitovu, kde celou akci zakončíme krátkou vzpomínkou na zesnulé. 5. 11.
2019 nás ve volnočasovém centru čeká
přednáška na téma První pomoc a letos
poprvé ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhne
výroba adventních věnců. V prosinci se v
rámci vánočních svátků uskuteční vystou-
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pením. Informace o nastávajících akcích
naleznete na našich stránkách nebo facebookovém profilu.
https://materskecentrum.estranky.cz/
https://www.facebook.com/rodinnecentrumdarluze/

LUŽE SE ROZBĚHLA
PRO PATRIKA
Akce „Běh pro Patrika“ vznikla ve spolupráci skupin Rozběháme Luži a Spinálníček Lužský. Jednalo se o charitativní
běh, jehož výtěžek byl určen pro Patrika
Šimánka, dnes již mladého muže, který ve
14ti letech utrpěl úraz, a ochrnul. Víme, že
je velmi těžké, až nespravedlivé, vybrat
jedince, který si zaslouží pozornost, ale
Patrikův příběh, osud, ale hlavně pozitivní přístup a pokora, se kterou vše přijímá,
jsou aspekty, které nás přiměly tentokrát
vybrat právě jeho.
7. září, po dvou měsících příprav, přišel
den D. Počasí bylo velmi nevlídné, ale ani

to neodradilo 90 báječných lidí od toho,
aby vyrazili na čtyřkilometrovou trať, která byla vybrána tak, aby jí mohl absolvovat
doslova každý. Tempo a čas nebyly tentokrát důležité faktory. Každý, kdo se zúčastnil, byl vítězem.
Celá akce probíhala v pozitivní, veselé, až elektrizující atmosféře a všichni
si to parádně užili. Celkem bylo vybráno 17 602 Kč, což je nádherný výsledek.
Za neméně důležité považujeme to, že se
v tom ošklivém počasí dokázala devadesátka lidí zvednout a spojit pro dobrou věc.
Nesmírně si odvahy a odhodlání těchto lidí
vážíme. Třešinkou na dortu byla bohatá
tombola a dárečky pro nejmenší.
Na závěr nám dovolte poděkovat našim
partnerům a sponzorům, bez kterých by
byla organizace takovéto akce mnohem
složitější. Velký dík patří také našim hasičům, kteří perfektně zajistili bezpečný
průběh celé akce. A ještě jednou jeden
velikánský dík devadesátce pozitivních,
veselých a vstřícných lidí. Každý z Vás je
vítězem.
Rozběháme Luži + Spinálníček Lužský
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SEZNÁMENÍ S ČINNOSTÍ A CÍLEM PROJEKTU „EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA OBCÍ MIKROREGIONU KOŠUMBERSKO“.
Tento projekt probíhá od dubna
2019 pro Svazek obcí Košumberska. Svazek vznikl již roku 2002
a dobrovolně ho vytvořily obce
Luže, Hrochův Týnec, Chroustovice, Lozice, Rosice, Jenišovice, Řepníky a Střemošice.
V tomto svazku jde především
o plnění úkolů v oblastech ochrany
životního prostředí, kultury, odpadového hospodářství, veřejné dopravy
a technické infrastruktury. V současné době se díky dotačním programům realizují výstavby veřejného vybavení v obcích, renovace
a opravy. Průběh těchto projektů budete moci sledovat na novém
webovém portálu Svazku obcí Košumberska, který bude v blízké
době spuštěn a blíže představen.
Dalším cílem projektu je provedení pasportizace a generalizace
infrastruktury obcí svazku, která
zajistí evidenci majetku, která je ve
vlastnictví obcí včetně optimalizace její správy a údržby. Pasportizaci
v obcích provádějí zaměstnankyně
svazku, které se budou po obcích
pohybovat s mapami, metrem a budou si zaznamenávat a fotografovat
např. veřejné osvětlení, dopravní
značení, venkovní mobiliář, kulturní památky aj. Tyto záznamy budou
následně zaevidovány do mapového systému pro elektronizaci vybavení obcí.
V dalších fázích projektu budou
do procesu zapojeni aktivně i obyvatelé jednotlivých obcí a budou
nás zajímat názory na život v obcích a návrhy, které povedou ke
zkvalitnění života obyvatel. Tím
chceme upevnit pocit sounáležitosti
obyvatel s územím, ve kterém žijí.
Za Svazek obcí Košumberska:
Lucie Pešinová a Ing. Nell Stoupová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Františku Ulrichovi za jeho krásné příspěvky
do zpravodaje. Bohužel, rozsah
zpravodaje už je tak velký, že tyto
měsíční příspěvky budou nadále
k přečtení na našem webu, na facebooku a samozřejmě v Turistickém informačním centru.
Ještě jednou moc děkujeme za
Vaši práci, a i nadále se rádi začteme do Vašich řádků, pane Ulrichu.
					
Zaměstnanci MěÚ Luže

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

Nabízí volné pracovní místo
na pozici

TECHNIK BOZP, PO
Náplň práce:
• Komplexní a samostatné zajištění
BOZP a PO v léčebně.
• Vyhledávání a vyhodnocování rizik.
• Tvorba interních předpisů.
• Vedení dokumentace požární
ochrany.
• Vedení agendy pracovních úrazů.
• Odborné konzultace při řešení stavebních úprav, oprav a výstavbě
objektů.
Nabízíme:
• Plat dle praxe, osobní ohodnocení
+ odměny.
• Termín nástupu ihned, nejdéle
2.1.2020.
• Pracovní poměr na dobu určitou 1
roku, poté na dobu neurčitou; úvazek 1,0.
• Možnost dalšího vzdělávání.
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na
stravování, penzijní připojištění
a další zaměstnanecké výhody.
Požadavky:
• Výhodou odborná způsobilost
v prevenci rizik dle zákona č.
309/2006 Sb. a v požární ochraně
dle zákona č.133/1985 Sb.
• SŠ nebo VŠ vzdělání technického
směru s praxí 3 roky.
• Znalost legislativy v oblasti BOZP
a PO.
• Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost.
Životopis s přehledem dosavadní praxe, fotokopie dokladů o vzdělání a odborné způsobilosti zasílejte na e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.
cz , do 16.10.2019, bližší informace na
tel. 469 648 103.

TAJEMNICE MĚSTSKÉHO
ÚŘADU LUŽE OZNAMUJE
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

„VEDOUCÍ ODBORU
VÝSTAVBY“
Zaměstnavatel: Město Luže
Druh práce: Vedoucí pracovník
– zajišťování agendy správa majetku a investiční činnost, organizace výkonu agend: stavební úřad,
rozvoj města, správa bytového
a nebytového fondu, správa sportovišť a sokolovny, technické služby (DOS), odpadové hospodářství
Výše úvazku: plný pracovní úvazek
(40 hodin týdně)
Platová třída: 10 (platový tarif
bude vybranému uchazeči stanoven
dle započitatelné délky dosavadní praxe a nejvyššího dosaženého
vzdělání) – předpokládaný plat
35.000,- Kč
Místo výkonu práce: Městský úřad
Luže
Doba trvání pracovního poměru:
na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: 1. 11.
2019, případně dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního
poměru dle §4 zák. č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů:
• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• splnění předpokladů dle zákona č.

451/1991 Sb., v platném znění.
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání
(s maturitou) stavebního zaměření,
vysokoškolské vzdělání výhodou,
• pečlivost, důkladnost, spolehlivost,
ochota učit se a vzdělávat se,
• výborné organizační, komunikační,
řídící a rozhodovací schopnosti, vlídný přístup k lidem, systémová práce, práce v kolektivu, kladný vztah
k ochraně životního prostředí,
• kultivovaný projev, vystupování,
znalost a dodržování etikety,
• zkušenost s legislativou veřejné
správy výhodou,
• zvláštní odborná způsobilost na
úseku stavebního řádu výhodou nebo
ochota doplnit si potřebné vzdělání,
• perfektní znalost práce na PC MS
Office (expert), znalost práce v programech Gramis, Vita a AutoCad výhodou,
• řidičské oprávnění skupiny B.
Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti (dle § 6, odst.
3 a 4 zákona 312/2002 Sb.):
• jméno, příjmení a titul, datum a místo
narození a státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• číslo občanského průkazu, datum
a podpis zájemce.
K přihlášce budou přiloženy tyto
doklady, jako příloha:
• strukturovaný životopis, motivační
dopis,
• prohlášení o bezúhonnosti,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání,
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů,
• před uzavřením pracovní smlouvy
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doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne
starší 3 měsíce.
Přihlášku doručte se všemi požadovanými přílohami v termínu do
10.10.2019:
•

•

Písemně na adresu: Městskýúřad
Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže nebo osobně
na podatelnu Městského úřadu
Luže.
Bez požadovaných náležitostí a
příloh není Vaše přihláška úplná

a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o nabízené pracovní místo.
•
•

•

Obálka bude označena značkou
„Neotevírat - výběrové řízení –
Vedoucí odboru výstavby“.
Výběrová komise posoudí, zda
uchazeči splňují podmínky uvedené v tomto výběrovém řízení.
Uchazeči, kteří budou splňovat
podmínky, budou písemně přizváni k ústnímu pohovoru.
Případné informace k tomuto
výběrovému řízení podá tajem-
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nice Městského úřadu Ing. Hana
Broklová na tel. č.: 730 891 140
nebo na e-mailu: hana.broklova@luze.cz.
•

Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených
uchazečů, případně zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Luži dne 10. 9. 2019
Ing. Hana Broklová
tajemnice Městského úřadu Luže

FOTBALOVÝ TÁBOR 2019
Od středy 21.srpna do neděle
28.srpna proběhl už tak trochu tradiční fotbalový tábor jako přípravný
kemp na nadcházející sezónu. Soustředění se zúčastnilo 19 dětí pod vedením čtyř trenérů. Oproti minulým

rokům jsme změnili základnu a děti
přespávaly v ubytovně Hamzovy léčebny, kde v pavilonu Helio našly
skvělé podmínky pro odpočinek,
stravování, vzdělání a relaxaci.
Stravování bylo zajištěno hlavně
v zázemí Hamzovy léčebny mimo
večeří, které jsme se snažili trochu
zpestřit. Takže ve středu se dělali
palačinky, ve čtvrtek se grilovala
kuřata, v pátek jsme měli řízky
a poslední večer si děti mohly objednat

pizzu podle chuti. Pitný režim a ovoce
bylo samozřejmě v průběhu zajištěno
po celou dobu tábora.
Hlavní náplní byl především fotbalový trénink. Na ten děti docházely
dopoledne i odpoledne na místní fotbalový stadion, kde máme technické
zázemí i šatny. Ve čtvrtek odpoledne
nám přijeli ukázat vzorové tréninky
„létající“ trenéři z Pardubické fotbalové akademie a dětem se velice jejich
tréninky líbily. Jeden večer přišel děti
seznámit s fotbalovými pravidly náš
pan předseda Jaroslav Gála a pak si
děti sami vyzkoušely rozhodování při
videotestu. Celá sobota pak byla věnovaná dovednostním soutěžím a fotbalovému turnájku mezi soutěžními
týmy. V neděli jsme pak už jen zabalili

a rodiče si mohli vyzvednout svoje
ratolesti, které „přežili“ tři dny intenzivního tréninku a pohybu kupodivu
bez větší úhony.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří mi pomohli zorganizovat
tuto akcičku ke spokojenosti všech
účastníků. Tak především trenéři Aleš
Zavřel, Tomáš Rybenský a Martina
Baťová. Dále nám nějakým způsobem
pomohli nebo přispěli Jiří Kopecký
ml., Jarda Gála a paní Irena Grimlová.
Za vedení tábora musím vyjádřit
spokojení hlavně proto, že se splnilo
vše, co jsme si předsevzali, a především že všechny děti byly spokojené.
Tak snad za rok zas.
                                                                                                                                              
Tomáš Baťa

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S
Podzimní aktivity místní akční skupiny vrcholí intenzivním
vyhlašováním výzev v oblastech zájmového a neformálního
vzdělávání, komunitních center
a automobilů pro sociální služby,
sociálního začleňování a sídelní zeleně. Sledujte naše stránky
https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/. V plném proudu jsou aktivity pro školy-realizace Šablon
II, naše MAS připravila v září
ve spolupráci s MŠMT seminář
pro všechny realizátory Šablon II
v Pardubickém kraji. Realizují se
semináře a schůzky k novému projektu pro Skuteč, Luži, Hrochův
Týnec a Rosice a jejich školy.
Zajímavé informace jak pro rodiče, tak pro pedagogy pro vás trvale připravujeme na webu http://
www.maporpchrudim.cz/pro-rodice/. Pokračuje hodnocení žádostí ve výzvě Malý Leader, která
je určena na podporu neziskových
organizací v území MAS a úspěšně probíhá i aktualizace potřeb
našeho území. Dotazník najdete na webových stránkách MAS
SKCH https://www.masskch.cz/.

Uzávěrka pro sběr dat města Luže
je 10. 10. 2019 a využít můžete
i odkaz v Aktualitách na webu
města https://www.luze.cz/.
Rádi bychom, aby Strategický plán rozvoje obce byl vnímán
jako „živý“ dokument, do jehož
tvorby se zapojí nejen zástupci
obce, iniciativní občané, ale také
předsedové spolků, občanských
sdružení, podnikatelé i vedení
základní školy. Společně tak pod-

rámci celé ČR je nejnižší hustota
obyvatel na Šumavě v okresu Pra
chatice s počtem 37 obyvatel na
km²).
V Luži (hustota zalidnění 83 obyvatel na km²) obyvatelstvo od r.
2006 stárne, průměrný věk obyvatel
překročil celorepublikový průměr
a tento trend i nadále pokračuje. Hodnota Indexu stáří k 31. 12. 2018 byla
123,7. (Jedná se o často používanou
charakteristiku věkové struktury
obyvatelstva,
která
vypovídá
o stárnutí populace-konkrétně kolik
obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let.)
V rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území MAS
SKCH se blížíme ke konci. Aktuálně
vzniká Mapy potřebnosti soc. služeb
a informace pro starostu každé obce.
Výstupy najdete na našem webu, kde
jsou trvale k dispozici i aktuální informace k souvisejícím projektům
a zajímavým aktivitám: https://

poříme zvyšování kvality života
v obci pro všechny a předejdeme
případným neefektivním řešením.
A ještě několik zajímavých
informací z území naší MAS, které vyplynuly z aktualizovaných
dat. Obcí s nejmenší hustotou
zalidnění je Horka s počtem 39 www.masskch.cz/projekty-mas/
obyvatel na km², naopak nejhus- planovani-rozvoje-socialnich-slutěji jsou zalidněny Hroubovice s zeb-na-uzemi-mas-skch/
počtem 232 obyvatel na km² (v

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA MĚSTA LUŽE
INFORMUJE
MLADÍ HASIČI JSOU V PLNÉ PRÁCI
V okamžiku, kdy vzniká tento článek je Vaše výjezdová jednotka
opět v akci.
Bohužel již druhá dopravní nehoda, která se stala v době prázdnin, byla bohužel překonána jedna
smutná statistika. Byl překonán
počet výjezdů v loňském roce.
A to nás náročné období topné
sezony teprve čeká. Proto na vás
apelujeme, nechte si prosím řádné
zkontrolovat kotel a komín. Dbejte
na řádné uložení uhlí a dřeva, aby
nedošlo ke samovznícení.

Začal školní rok a s ním i další rok plný
závodů, soutěží a zážitků.
Mladí hasiči začali tuto sezonu již
30. srpna tréninkem šedesátek a přípravou triček na Běh pro Patrika.
A již v sobotu 7. září ukázali, že mají
výbornou kondičku a dobré srdce. Zúčastnili se charitativního Běhu pro
Patrika, který zvládli celý uběhnout
i přes nepřízeň počasí. Běh měřil 5 km
a byl naší přípravou na závod v požární všestrannosti. Děkujeme touto
cestou skupině „Rozběháme Luži“ za
krásný zážitek.
Druhý den 8. září jsme vyrazili na
Děkujeme za Vaši opatrnost a
Memorial Františka Šplíchala, kde
přejeme krásný prosluněný pod- jsme byli nejmladším družstvem,
zim.
a i přes to se nám jedno družstvo podařilo porazit. Odpoledne patřilo šedeVaše VJ města Luže sátkám a tady se ukázalo, že tréninky

nesou své ovoce. Všichni naši mladí
hasiči se oproti prvnímu závodu ve
Skutči zlepšili v průměru o deset vteřin.
Nyní se již věnujeme pečlivé přípravě na závod v požární všestrannosti a nezahálíme ani v preventivní
činnosti a připravujeme svůj druhý
letáček, tentokrát věnovaný dětem
a šikaně. Věnujeme také čas údržbě
výstroje a výzbroje a brigádnickým
hodinám věnovaným třeba úklidu hasičské zbrojnice, které děti neuvěřitelně baví.
Pokud máte doma dítko od 3. let,
které by bavilo si s námi hrát soutěžit
a něco nového se naučit, určitě se
přijďte podívat, scházíme se každé
pondělí a pátek od 16 h.
Vaši mladí hasiči SDH Luže
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO SKAUTSKÉHO ROKU
První zářijový pátek proběhlo u
našeho srubu v Luži slavnostní zahájení skautského roku. Po prázdninách se nás sešlo hned několik
desítek, dokonce se u ohně objevilo
i několik nových tváří, z čehož máme
upřímnou radost. Krom prozpěvování u ohně a sdílení zážitků z prázdnin
s ostatními skauty i neskauty byla
pro účastníky akce na louce u srubu
připravena i zábavná hra, ve které rodiče i děti otestovali své dovednosti
a znalosti. Pevně doufáme, že si akci

užili jak děti, tak i rodiče.
Pro ty,
kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli zúčastnit, případně pro nové
zájemce o skautování, bychom rádi
oznámili,žetentorokbudou schůzky
jednotlivých družin probíhat v těchto
časech:
Benjamínci (holky a kluci od 4
do7 let):   pondělí od 16:15 – 17:15
Světlušky(holky od 7 do 11 let):   pátek od 16:15 do 18:00 Vlčata (kluci
od 7 do 11 let):   čtvrtek od 16:15 do
18:00 Skautky a skauti (holky a klu-

ci od 11 do 15 let): pátek od 18:00 do
20:00 Prosíme rodiče, aby při dopravě svých dětí nezajížděli auty ke srubu. Děkujeme. Z důvodu neustálého
nepořádku kolem Skautského srubu
a dřevěnému odpadu kolem ohniště, jsme nuceni přistoupit k jeho
označení jako soukromého pozemku
a zákazu vstupu na něj nepovolaným
osobám.  
Děkujeme za porozumění.  
Skauti z Luže
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Obec Lozice a Město Luže Vás srdečně zvou na

1.Obecní ples
V pátek 8. 11. 2019 od 20:00
v sokolovně v Luži
K tanci i poslechu Vám zahraje MTO Klešice
Čeká Vás zábavná kulturní vložka, bohaté občerstvení, tombola a hlavně
spousta tance. Přijďte se pobavit se sousedy!

Vstupné 80,Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru na MěÚ Luže

Zajištěn svoz z místních částí:
18:45

Lozice – u prodejny

19:55

18:50

Radim – u prodejny

20:00

Košumberk – u hřbitova

19:00

Dobrkov – aut. zastávka

20:05

Luže – sokolovna

19:10

Bělá – u hospody

20:15

Srbce – aut. zastávka

19:20

Luže – sokolovna

20:20

Domanice – aut. zastávka

19:40

Brdo – točna

20:25

Voletice – náves

19:45

Doly – aut. zastávka

20:30

Luže - sokolovna

19:50

Doly – odbočka Rabouň

Bílý Kůň – aut. zastávka

Na plese bude možnost přispět do sbírky pro Adámka www.proadamka.cz
Pořadatel: Lesy Luže, s. r. o.
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Římskokatolická farnost Luže a Město Luže pořádají

BENEFIČNÍ ADVENTNÍ

K NCERT
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 18:00
v Chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku

O krásnou vánoční atmosféru se postará
Lanškrounský smíšený sbor
Celý výtěžek ze vstupného bude zaslán na transparentní účet na pomoc pro desetiletého
Adámka, který má poškozený téměř celý mozek. Je nutné rodině pomoci zajistit bezbariérové bydlení a také speciální péči. V současné době rodina žije ve 3. patře bytového
domu… Situace je neúnosná. Adámek žil 8 let v Pardubicích jako zcela zdravý kluk.
Po komplikacích po operaci je ale nyní, v sice stabilizovaném, ale velmi vážném stavu.
Více o příběhu Adámka najdete na: www.proadamka.cz nebo osobně na MěÚ Luže.

Děkujeme za Vaši pomoc!
Vstupné je dobrovolné, doporučený příspěvek Adámkovi je 100,-/osobu
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