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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,Každé pondělí a pátek od 16:00
KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

Hasičská zbrojnice Luže

Úterý 12. 11., 26. 11. a 10. 12. od 17:00
UNIVERZITA 3. VĚKU

Volnočasové centrum Luže
Pátek 1. 11. od 13:15		

Sobota 16. 11. od 16:00
KDO SE BOJÍ, AŤ UTÍKÁ…ANEB
TAJEMNÝ BĚH SE SVĚTÝLKY

Hrad Košumberk | Rozběháme Luži
Neděle 17. 11. od 9:30
DĚKOVNÁ MŠE SV. ZA 30 LET
SVOBODY

Chrám Panny Marie Pomocné
na Chlumku
Neděle 17. 11. od 14:00

VÝSADBA STROMŮ ZA 30 LET
DEMOKRACIE

Cesta mezi Alfou a radimským
kravínem – u křížku

ZAPALTE SVÍČKU ZA DĚTI
Z KOŠUMBERKA

Pondělí 18. 11. od 15:30

Sobota 2. 11. od 17:00		

Středa 20. 11. od 15:30		

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

TŘÍDNÍ SCHŮZKY II. STUPEŇ

Neděle 3. 11. od 15:00		

Sobota 23. 11. od 15:30

HUBERTSKÁ POSVÍCENSKÁ
MŠE SVATÁ

KLUB CESTOU NECESTOU: INDIE

Kříž v Bělé

Čtvrtek 28. 11. 			

Pátek 6. 12. od 18:00		

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Rodinné centrum DaR Luže

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ POSEZENÍ
S PIŇAKOLÁDOU

Čtvrtek 28.11. od 18:00
KLUB ZDRAVÍ - Jediný svého druhu
Volnočasové centrum Luže

Sobota 14. 12. od 17:00

Lužský hřbitov

Dobrkov

Kostel v Janovičkách

Úterý 5. 11. od 16:00		
PRVNÍ POMOC

Volnočasové centrum Luže
Pátek 8. 11. od 20:00		
1. OBECNÍ PLES

– hraje MTO Klešice
Sokolovna Luže | vstupné 80,svoz a rozvoz zajištěn, bohatá tombola
Sobota 9. 11. od 8:00		
KOŠUMBERSKÁ ŠTIKA

Voletický rybník

Čtvrtek 14. 11. od 13:00
DEN DIABETU

Konferenční sál Hamzovy léčebny

TŘÍDNÍ SCHŮZKY I. STUPEŇ

Budova I. stupně ZŠ Luže

Budova II. stupně ZŠ Luže

Konferenční sál Hamzovy léčebny

29. 11. – 5.1. 2020
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Sokolovna Luže, pro důchodce zdarma,
svoz a rozvoz zajištěn
KONCERT: TOMÁŠ KOČKO
& ORCHESTR | Hrad Košumberk

Hrad Košumberk, otevřeno PÁ – NE
– 12:00 – 17:00

Čtvrtek 19. 12. od 18:00

Neděle 1. 12. od 15:00		

sbor | Chrám Panny Marie Pomocné na
Chlumku

VÁNOČNÍ JARMARK +
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Náměstí Plk. J. Koukala

BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
PRO ADÁMKA: Lanškrounský smíšený
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17. LISTOPADU 1989 – UDÁLOSTI
Listopad 1989 je v myslích více než 30
milionů obyvatel tehdy existujících států
NDR a Československa zapsán jako období revolučních změn. V tomto měsíci roku
1989 v podstatné části střední Evropy vyvrcholil proces rozpadu komunismu.
Změny totalitních režimů k počátkům
demokracie, tehdy již proběhlé v Maďarsku a Polsku, zasáhly také tehdejší Československo a NDR (východní Německo).
Dne 9. listopadu padla berlínská zeď, po
celém světě známý symbol komunistické
totality a nyní i jejího pádu. V Praze byla
17. listopadu, v den 50. výročí událostí
listopadu 1939, policií brutálně zastavena
studentská demonstrace a tím byl započat
proces označovaný jako „sametová revoluce“. Podobné změny o něco později
zasáhly i Pobaltské státy, část bývalé Jugoslávie, Bulharsko a Rumunsko.
Události v Československu:
• 17. listopadu – studentské demonstrace zahajují začátek sametové revoluce
a tím i pádu komunismu v Československu
• 18. listopadu – vojáci základní služby
(VZS) byli izolováni od vnějšího světa. Informace do kasáren přesto pronikly a VZS dali znát, takže politicky
nebyla armáda a s ní i bojová technika
v rukou důstojníků a strany, ale v rukou VZS.
• 20. listopadu – demonstrace pokračují, jen v Praze narůstají z 200 tisíc
předešlých dnů na půl milionu
• 27. listopadu – generální stávka
v Československu
• 28. listopadu – jako ostatní již padlé komunistické režimy oznamuje
i KSČ, že se vzdá mocenského monopolu.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
„Ve vzduchu byly cítit velké změny,
podobné těm v Maďarsku a Polsku, ale
ještě v srpnu 1989 nebyl Havel nakloněn myšlence masových vystoupení proti
vládnoucím špičkám. Rozhodně totiž nepředpokládal, že se události dají brzy do
tak dramatického pohybu a vyústí v revoluci. Domníval se, že komunisté použijí
všechny možné prostředky, aby se udrželi
u moci, a to včetně násilného potlačení případných protirežimních vystoupení.
„To nebezpečí se mně tehdy zdálo dost

silné, protože jsem měl informace, že se o
tom mluvilo na Ústředním výboru KSČ,
kde se řešilo, že se demonstrace množí
a že je třeba s tím pořádně zúčtovat - uspořádat menší masakr,“ popsal Havel tehdejší situaci v dosud nezveřejněném záznamu
rozhovoru s historikem Miroslavem Vaňkem z roku 2005.“

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/
1008940-havel-nechtel-studentum-brat-jejich-demonstraci

Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97 ve spolupráci s fotografem Alanem Pajerem pořádá výstavu fotografií
Václava Havla k 30. výročí sametové revoluce:
„Z HRÁDEČKU NA HRAD“
15.11. – 24. 11. 2019 PRAŽSKÁ
KŘIŽOVATKA

Kostel sv. Anny, Zlatá /Liliová, Praha 1
V květnu 1989 byl propuštěn z vězení
spisovatel a dramatik, vězeň svědomí
a chartista Václav Havel. Jedná se o jedinečný příběh, kdy respekt a úctu celého
světa získal Václav Havel tím, že do centra všeho, o co v životě usiloval, postavil
svobodu lidského ducha. Obětoval tomu
svobodu vlastní a také zdraví.“ Ten příběh
– v květnu ve vězení a o vánocích prezidentem – oslovil celý demokratický svět.
Výstava vychází z deníku tajemníka
Václava Havla, Vladimíra Hanzela. Deník
podrobně a fascinujícím způsobem mapuje cestu Václava Havla od propuštění
z vězení až po dramatické období, kdy byl
Václav Havel jakožto vůdce hnutí Občan-

ské fórum klíčovou postavou sametové
revoluce, jež roku 1989 bez násilí svrhla
komunistickou vládu Československa.
Součástí výstavy budou fotografie Bohdana Holomíčka, Pavla Štechy, Oldřicha
Škáchy, Jaroslava Kučery, Ivana Havla,
Dagmar Havlové, Alana Pajera a z archívu
ČTK a Knihovny VH. Nebudou chybět ani
originální synopse projevů Václava Havla
a dobové dokumenty. Prezentována bude
rovněž limitovaná edice českého dukátu
„30 let od sametové revoluce“ a výroční
medaile „Sametová revoluce“ zasazená do
knihy fotografií Alana Pajera.
Výstava bude instalována v prostorách
Pražské křižovatky od 15. listopadu do 24.
listopadu 2019.
Výstavu pořádá Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury
ČR.
Zdroj: http://www.vize.cz/vystava/

17. LISTOPADU 1989
Přijměte pozvání na děkovnou mši sv.,
která se koná v neděli 17. 11. od 9:30
v chrámu Panny Marie Pomocné na
Chlumku za 30 let svobody naší země.

INFO Z RADNICE
DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ PRO
ZÁKLADNÍ ŠKOLU LUŽE
Město má schválenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci financí určených pro Místní
akční skupinu Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s. ve výši 1,4 mil. Kč
na projekt „Odborná počítačová učebna
v ZŠ Luže“. Dotace je určena na zajištění bezbariérového přístupu do budovy
a do druhého nadzemního podlaží včetně
pořízení schodišťové plošiny a přestavby
stávající úklidové místnosti na bezbariérové toalety. Velká část prostředků půjde
také na kompletní stavební rekonstrukci
odborné počítačové učebny včetně vybourání stávající příčky částečně dělící
místnost na dvě menší, instalace rozvodů
elektrické energie, studené vody a kanalizace, zdravotechnické instalace, provedení nových omítek, nového zavěšeného
podhledu, rekonstrukce podlahy a položení PVC, výměny zárubní a instalace

nových protipožárních dveří. Součástí
projektu je také rozšíření mobiliáře na přilehlém školním dvoře o lavičky a venkovní kreslící tabuli. Celkové předpokládané
náklady na projekt vychází na 2 mil. Kč,
finanční spoluúčast z rozpočtu města na
rok 2020 vychází tedy na cca 600 tis.
Kč. Vzhledem k tomu, že nejzazší termín
pro dokončení je 31.8.2020, připravujeme již nyní výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací a poptávkové řízení na
dodání schodišťové plošiny. Na přípravě
projektu se podíleli ředitel ZŠ Mgr. Vít
Hospodka a zástupce ředitele pan Mgr.
Bohumil Bezdíček, za jejichž spolupráci
jim tímto děkujeme a věříme, že i realizace projektu proběhne ve vzájemné shodě.
Velký dík patří manažerce MAS SKCH,
z.s. Mgr. Evě Feyfarové za konzultační
pomoc při přípravě projektu, který realizujeme sami bez pomoci poradenské firmy.

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA PRO
LUŽI OD FIRMY KOBIT, SPOL. S R.O.
Již v březnu letošního roku rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro JPO II Luže
(výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) s využitím dotace ve
výši 2,5 mil. Kč od Ministerstva vnitra
a 0,5 mil. Kč od Pardubického kraje. Následovalo dojednání konkrétního technického provedení a v červenci pak vyhlášení veřejné zakázky v nadlimitním řízení
s předpokládanou hodnotou 6,5 mil. Kč
bez DPH. Vzhledem k náročnosti veřejné zakázky, zadávané dle zákona ve zcela
elektronizované podobě prostřednictvím
profilu zadavatele a Věstníku veřejných
zakázek, jsme administraci veřejné zakázky svěřili externí firmě. Na přelomu srpna a září proběhlo přijetí nabídek od dvou
uchazečů - THT Polička, s.r.o. a KOBIT,
spol. s r.o., posouzení a hodnocení nabídek komisí, jejímiž členy byly zastupitelé,
zástupci kontrolního a finančního výboru
a zástupce hasičů a následně byl vybrán
dodavatel s nižší nabídkovou cenou. Kupní smlouvu s dodavatelem KOBIT, spol.
s r.o. na dodání vozidla CAS/30/8500/510
S2R za cenu 6.472.500 Kč bez DPH, tj.
7.831.725 Kč včetně DPH schválilo na
svém zasedání v září zastupitelstvo města
Luže. Termín dodání vozidla je smluvně
stanoven na 180 dní od podpisu smlouvy,
tj. na 23.3.2020. Vzhledem k tomu, že do-
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VZPOMÍNKA
Dne 6. 12. uplyne 12 let, co nás náhle
navždy opustil milovaný manžel a tatínek pan Bohuslav Hrstka z Voletic. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Jménem celé rodiny s láskou
a úctou stále vzpomínáme.

tace pokryje pořizovací náklady jen zčásti,
schválilo zastupitelstvo města úvěrovou
smlouvu s Českou spořitelnou na krytí
spoluúčasti města. Úvěr je sjednán s úrokovou sazbou 2,12 % ročně, se splatností
10 let se zahájením splátek od ledna 2021.

Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hlavně zdraví!
Na hradě Košumberku uzavřeli
manželství

PODĚKOVÁNÍ

Miroslav Skokan a Pavla Plocková

Touto cestou bych chtěl poděkovat organizátorům a sponzorům akce „II. SRAZ VETERÁNŮ V LUŽI“, která se konala dne
22.9.2019 na stadionu v Luži. Bylo to překrásně strávené odpoledne v areálu TJ Luže.
Do dalších let přeji mnoho veteránů, hezkou
podívanou na fotbal a krásné počasí k tomu.
Stanislav Hlaváček

Jan Šantor a Iveta Harangová
Michal Hnátek a Kateřina Drábková

V kostele Panny Marie v Janovičkách
uzavřeli manželství
Milan Lapáček a Klára Uttendorfská
V kostele Panny Marie na Chlumku
uzavřeli manželství
Poláček Michal a Dana Velínská

ZPRÁVY Z MATRIKY

V uplynulém období jsme se rozloučili s:

V ŘÍJNU oslavili své životní jubileum

69 let – Miroslavem Soukupem

70 let – Laštovková Miloslava, Luže

81 let – Zdeňkou Pitrovou

– Brdíčková Hana, Luže
75 let – Petružálek Josef, Luže
– Horák Petr, Luže
– Jelínek Zdeněk, Luže
81 let – Popelková Božena, Košumberk
83 let – Macháček Ladislav, Luže
87 let – Remeš Josef, Luže
90 let – Steklá Milena, Zdislav

Na městském úřadě v Luži byly
slavnostně přivítány děti
Vanesa Dolanská, Luže
Tereza Šípková, Luže
Amálie Košvancová, Luže
David Behina, Luže
Adéla Hemerková, Luže
Nela Stehlíková, Luže
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„EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA MĚSTA LUŽE“
Projekt byl zahájen v dubnu 2019,
probíhá do konce března 2021 a jeho
hlavním cílem je zvýšení kvality a efektivity procesů veřejné správy ve městě.
Další cíle:
• tvorba strategického plánování
• analytický rozbor důležitých oblastí
veřejného dění ve městě
• provedení pasportizace vybavení
města
• vzdělávání zaměstnanců úřadu
• zefektivnění komunikace s veřejností formou interaktivního webového portálu
Z vytyčených klíčových aktivit byly
dosud realizovány:
Pasport veškeré městské zeleně, který kromě vegetačních prvků (trávníky,
stromy, keře, záhony atd.), zahrnuje
i evidenci prvků technických (lavičky,
odpadkové koše, orientační tabule, herní
prvky na hřištích, drobné architektonické stavby, pomníky, památníky, sochy,
oplocení, zábradlí). Evidovány jsou
i zpevněné plochy hřišť, chodníky v zeleni, přístřešky, vodní plochy apod., vše
za účelem optimalizace správy a údržby
včetně výše nákladů na údržbu a obnovu.
Pasport veřejného osvětlení v městských částech Srbce a Domanice, jehož
součástí bylo geodetické zaměření veškerých světelných míst, a to jak ve výše
zmíněných obcích, tak v Luži na místech,
která dosud zaměřena nebyla. Účelem je
opět optimalizace správy a údržby.
Nové webové moduly pro veřejnost:
1, Komunální služby – modul, který městu umožňuje vytvořit přehledný
a barevně členěný kalendář plánovaných svozů různých typů komunálního odpadu a dále slouží k informování
a lepší orientaci občanů, kdy se v dané
městské části odpad sváží. Momentálně je vše nastaveno dle harmonogramu
svozové společnosti TS Hlinsko, jsme
si však vědomi, že realita je velmi často jiná, proto budeme rádi za Vaše věcné připomínky. Umožní to nastavení
modulu tak, aby odrážel skutečnost
a byl smysluplně využíván.
Přístupné na www.luze.cz v záložce
„Péče a služby“ – Komunální služby.

2, Životní situace – modul zobrazuje
přehlednou formou strom nejrůznějších
životních situací a nabízí občanům pomocné informace k jejich řešení. Lze jej
editovat a dle potřeby přidávat ty situace, které jsou specifické pro naše město.
Invence je tedy vítána.
Přístupné na www.luze.cz v záložce
„Městský úřad“ – Životní situace.
V rámci projektu došlo také ke kompletnímu redesignu webových stránek
města Luže a pořízení uživatelských
účtů pro zaměstnance. Tento systém lze
využít např. pro neveřejné předávání dokumentů pro zastupitele, radu apod.

Další klíčové aktivity budou plněny
po celou dobu trvání projektu. Kompletní informace jsou dostupné na www.
luze.cz – v záložce „Městský úřad“ –
Projekty města

PETICE
V Turistickém informačním centru na
MÚ Luže můžete podepsat PETICI požadující řešení neúnosné dopravní situace
v Luži a místních částech, které nám způsobuje stavba dálnice D 35.
Děkujeme za spolupráci!

VÝPISY USNESENÍ
KOMPOSTÉRY

pro občany Luže a místních částí zdarma
Město Luže buduje a podporujekvalitní fungování systému nakládání
s komunálním odpadem ve městě, který zaručuje ekonomickou i ekologickou únosnost likvidace tohoto odpadu.
Protože biologicky rozložitelný odpad tvoří významný podíl (až 60 %)
z celkového množství komunálního odpadu, rozhodli jsme se podpořit
také systém domácího kompostování.
Město Luže má zájem poskytnout každému zájemci zcela ZDARMA kvalitní
domácí kompostér, který bude pořízen
za přispění finančních prostředků z fondů Evropské unie. K uvedenému projektu
potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry.
Kompostér: Ideální pomocník při kompostování, zejména odpadu z údržby zele-

ně. V kompostéru můžete již během jediné
sezóny získat kvalitní kompost. Bioodpad
v něm nepáchne a vzhled kompostéru zapadá do celkového vzhledu zahrady.
Suroviny vhodné do kompostu: posekaná tráva, seno, listí, zbytky rostlin,
zemina z květin, piliny, hobliny, kůra
stromů, rozdrcené dřevo, popel ze dřeva,
sláma a jiné sklizené zbytky, kuchyňský
odpad (slupky z ovoce a zeleniny, kávová sedlina, skořápky, zbytky jídel), trus
a podestýlka drobných zvířat (kromě psů
a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství).
Anketní dotazník je k dispozici na
Městském úřadu v Luži nebo zde: https://
www.luze.cz/…/anketa-kompostery-pro-obcany-luze-zda…
Prosíme Vás o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 31. 1. 2020 na
Městský úřad Luže.
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Doly ve složení:
Jakub Macháček
Jana Macháčková
Marija Škrochová.

15/05

Členy Osadního výboru pro místní část
Rabouň ve složení:
Zuzana Melckenbeeck Vysoká
Jitka Pešoutová Briksiová
Svatava Bártová, Rabouň

16/05

Členy Osadního výboru pro místní část
Bělá ve složení:
MUDr. Tatiana Laurová
Ing. Michal Kapitola
Vlastimil Rožek

17/05

Členy Osadního výboru pro místní část
Radim ve složení:
Martina Erychleb,
Václav Drbal
Petr Jirásko

18/05

VÝPIS
USNESENÍ

5. zasedání Zastupitelstva města Luže
konaného dne 18. září 2019 v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p. 32, 538 54 Luže
v 18:00 hodin.
Přítomní: V. Pešinová, P. Vodvárka, V.
Volejník, R. Sýs, M. Sýs, J. Kopecký, T.
Soukup, P. Remeš, M. Hrnčál, M. Zlesák,
A. Košvanec, J. Stoklasa
Omluveni: P. Nosek, P. Holomek, S. Peterka

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:

01/05
Program 5. zasedání Zastupitelstva města
Luže
02/05				
Ověřovatelé: Milan Hrnčál, Jan Stoklasa
03/05
Návrhovou komisi: Jiří Kopecký, Michal
Zlesák
04/05
Čerpání rozpočtu města Luže, za období
od I. – VIII. /2019, dle přílohy
05/05
Rozpočtové opatření č. 6/2019, dle přílohy.

06/05

Dodatek č. 4 zřizovací listiny Základní
umělecké školy, Luže, okres Chrudim,
dle přílohy.

07/05

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.

08/05

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.

09/05

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.

10/05

Dofinancování projektu „FZŠ - Luže
- Cisternová automobilová stříkačka“
v plné výši z vlastních zdrojů.

11/05

Jednací řád zastupitelstva města Luže,
dle přílohy.

Členy Osadního výboru pro místní část
Srbce ve složení:
Filip Kučera,
Zdeněk Doležal
Michal Millich

19/05

Členy Výboru pro životní prostředí ve
složení:
RNDr. Vladimír Lemberk,
Bc. Veronika Pešinová, MBA
Hana Kubantová
Jakub Roubínek, st.
Vítězslav Mára

20/05

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.

21/05

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.

22/05

Obecně závaznou vyhlášku města Luže
č. 4/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
a mateřské školy, dle přílohy.

12/05

23/05

13/05

24/05

Počet členů osadních výborů pro místní
části města Luže v počtu 3 členů v každém osadním výboru.
Počet členů Výboru pro životní prostředí
v počtu 5 členů.

14/05

Členy Osadního výboru pro místní část

Podání žádosti o dotaci na projekt hospodaření se srážkovými vodami z Operačního programu Životní prostředí.
Podání žádosti o dotaci na projekt prevence vzniku odpadů ve městě Luže
z Operačního programu Životní prostředí.
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25/05

Podání žádosti o dotaci na projekt „Výstavba chodníku směr Luže - Voletice“
z programu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020.

26/05

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.

27/05

Podání žádosti o dotaci na projekt rekon-

strukce veřejného osvětlení ve městě
Luže z programu EFEKT II Ministerstva
průmyslu a obchodu na rok 2020.
28/05
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,- 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.

28/05

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,- 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.

29/05

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
jednání zastupitelstva města.

30/05

Alokaci do aktuální výzvy grantového
programu na podporu spolkového života a volnočasových aktivit ve výši 600
000,- Kč, dle přílohy.

31/05

Aktualizovaný Program regenerace památkové zóny města Luže na období pěti
let od 1.1.2020 do 31.12.2024.

32/05

VÝPISY USNESENÍ
Prodej pozemkové parcely č. 8/11 o výměře 514 m2-zahrada a prodej pozemkové parcely č. 650/33 o výměře 122
m2-ostatní plocha.

33/05

Záměr odkoupení části pozemkové parcely č.13/2 o výměře 292 m2 v k.ú. Luže.

34/05

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 České republiky s právem hospodařit spol. Lesy
České republiky, s. p. do majetku města
Luže, dle přílohy.

35/05

Zmocnění starostky k uzavření smluv
o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě dokončené stavby
„Splašková kanalizace Bělá-Radim“.

36/05

LISTOPAD 2019
kové 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.

43/05

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

44/05

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

45/05

37/05

Podání žádosti o dotaci na pořízení nového nákladního elektromobilu z Národního programu Životní prostředí., za
podmínky, že lze od projektu bez sankcí
odstoupit.

38/05

Výpis usnesení z 21. zasedání Rady města Luže konané dne 30. 09. 2019 v 15:30
hodin v zasedací místnosti na MěÚ Luže

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.IV-12-2017329/VB/01, Bělá,320/1-KNN.
Plán společných zařízení (etapa 3.2.1.)
– aktualizace v rámci Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Doly.
Prodej pozemkové parcely č. 54/5 o výměře 32 m2, zahrada v k.ú. Luže.
39/05
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.

40/05

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 13 m2 vše v k.ú. Radim.

41/05

Směnu pozemkové parcely č. 234/11
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.

42/05

Směnu pozemkové parcely č.65/14
o výměře 677 m2, pozemkové parcely
č. 65/20 o výměře 1 367 m2, pozem-

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka,
V. Volejník, M. Sýs, J. Kopecký, M. Zlesák,
P. Holomek

Rada města schvaluje:
01/21

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s AWOCADO s.r.o. na interaktivní prvky a panely
v rámci projektu „Doprovodná infrastruktura na lávce k hradu Košumberk, dle přílohy.

02/21

Objednávku na 6 ks vícevrstvých a 12 ks
jednovrstvých zásahových oděvů od dodavatele DEVA-FM s.r.o., dle přílohy.

03/21

Smlouvu o dílo se zhotovitelem Atregia
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace v rámci projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Luže, dle přílohy“.
04/21
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Atregia s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci
předkládané do Operačního programu
Životní prostředí v rámci projektu „Re-

VÝPISY USNESENÍ
vitalizace veřejné zeleně ve městě Luže,
dle přílohy“.
05/21
Smlouvu o poskytování farmového chovu zvěře s poskytovatelem Lesy Luže
s.r.o., dle přílohy.
07/21
Přerušení provozu Mateřské školy
Luže, okres Chrudim, v době vánočních
prázdnin od 23.12.2019 do 3.1.2020, dle
přílohy.
08/21
Smlouvu o nájmu nebytových prostor
v Luži, ulice Jeronýmova čp. 124, pro
Oblastní charitu Pardubice a Spolek
Loly Růža s účinností od 1.10.2019, dle
přílohy.
09/21
Dodatek č. 1 Smlouvy o pachtu pozemku s panem Martinem Novotným, Doly
8, 538 54 Luže, dle přílohy.
10/21
Dohodu o ukončení Smlouvy o pronájmu dřevěného uzamykatelného stánku
na nádvoří hradu Košumberk v Luži
k 30.9.2019 s panem Michalem Holubářem, Hamzova 12, Luže dle přílohy.
11/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem uzavřené dne 3.4. 2019
s firmou ODPADY-JIH s.r.o., dle přílohy.
12/21
Uzavření Příkazní smlouvy o smluvním zastoupení při realizaci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku na služby
s názvem „Sběrný dvůr Luže - provoz“
s firmou ODPADY-JIH s.r.o., dle přílohy.
13/21
Objednávku dle cenové nabídky na výměnu 2 ks oken na budově „márnice“ –
hřbitov Luže od firmy Truhlářství Martin Lacman, dle přílohy.
14/21
Objednávku dle cenové nabídky na
opravu
6 ks dveří z voděodolné překližky, na
kójích na nářadí u č.p. 257 (Dům pro seniory) v ul. U Stadionu, od firmy Truhlářství Martin Lacman, dle přílohy.
15/21
Objednávku dle cenové nabídky na
opravu trhlin v ul. Kaštanka, Luže od
firmy M-SILNICE a.s., dle přílohy.
16/21
Objednávku dle cenové nabídky na
opravu překopu výjezdu z ul. Svatopluka Čecha, Luže od firmy M-SILNICE

a.s., dle přílohy.
17/21
Objednávku dle cenové nabídky na zpracování energetického posudku od firmy
LEGRANT SERVICE s.r.o., dle přílohy.
18/21
Objednávku dle cenové nabídky na přesun veřejného osvětlení od Jiřího Adámka, dle přílohy.
19/21
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.p.č. 994/5 v k.ú. Luže.
20/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci
„Obnova
komunikace
Jeronýmova
v Luži“, uzavřené dne 6.8. 2019 od firmy
M-SILNICE a.s., dle přílohy.
21/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. O-28/2019
uzavřené dne 20.12. 2019 s firmou Technické služby Hlinsko s.r.o., dle přílohy.
Rada města ukládá:
22/21
Jednateli společnosti Lesy Luže, s.r.o.
předkládat radě města čtvrtletní zprávy
o činnosti a výroční zprávu o činnosti společnosti.
Rada města neschvaluje:
06/21
Finanční dar na údržbu rozhledny Jahůdka, dle přílohy.
23/21
Dlouhodobý pronájem části pozemkových parcel: p.p.č.91/3, p.p.č.90/1 a
p.p.č.91/1 v k.ú. Zdislav manželům Zuzaně a Petru Janíčkovým, k Višňovce 2443,
530 02 Pardubice.
24/21
Žádost o souhlas se stavbami kolem RD
č.p. 11 Brdo.
Rada města doporučuje ZM neschválit:
25/21
Prodej části pozemkových parcel:
p.p.č.91/3, p.p.č.90/1 a p.p.č.91/1 v k.ú.
Zdislav manželům Zuzaně a Petru Janíčkovým, k Višňovce 2443, 530 02 Pardubice.
Rada města doporučuje ZM schválit:
26/21
Členy Osadního výboru pro místní část
Dobrkov ve složení:
1. Lucie Sekerová, Dobrkov č. p. 1, 538
54 Luže,
2. Jiří Sekera, Dobrkov č. p. 1, 538 54
Luže,
3. Zdeněk Jirek, Dobrkov č. p. 23, 538
54 Luže.

LISTOPAD 2019
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27/21
Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě
s Osevou Agri Chrudim, a.s.
28/21
Směnu pozemků pozemkové parcely č. 277 o výměře 4 m2 z vlastnictví Petra Svobody a jeho sestry Jitky Novotné do majetku města Luže
a p. p. č 248/2 o výměře 3 m2 a p. p.
č. 44/3 o výměře 9 m2 z majetku města Luže do vlastnictví Petra Svobody
a Jitky Novotné v k. ú. Zdislav.

INZERCE

Prodejna jízdních kol na Košumberku
upozorňuje na následující pracovní dobu
od 1.3. do 30.9. je pracovní doba od 12
– 17 hod., od 1.10. do 28.3., kdy mohou
zákazníci využít mimosezónní slevy, jak
na provedené práce tak na materiál je pracovní doba od 12 – 16 hod. Jinak zákazník
může volat od 8 – 22 hod. každý den
S pozdravem majitel prodejny Jiří
Vavroušek

KLUB CYKLISTŮ LUŽE
Košumberk zve do svých řad nové členy
mladé sportovce, kteří rádi jezdí na kole
a kteří rádi cestují po vlastech českých
a moravských i zahraničí. Informace obdrží v prodejně jízdních kol na Košumberku nebo na tel: 739 030 616.
S cyklistickým pozdravem „Ahoj“

OPRAVA
JERONÝMOVY ULICE
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LUŽE JE KRÁSNÉ
MĚSTEČKO
Luže je krásné městečko, jak se píše
v básni, kterou si předáváme z generace
na generaci. Stejně jako si předáváme ono
městečko samotné.
A není krásné jen městečko. Je to
i okolní barokní krajina. My, jako spolek
Krajinka, to víme velmi dobře. Naštěstí nejsme sami. Tuto výjimečnost vnímají, spolu
s citlivými návštěvníky, i profesionální krajináři či pracovníci památkového ústavu.
O osudu této přírodou a lidmi vzniklé
krásy si však rozhodujeme my v obci sami.
A to např. prostřednictvím Územního plánu
(ÚP).
V současné době se rozvířila vzrušená
debata nad ÚP se záměrem rozšiřovat zastavěnou plochu na Košumberku do volné krajiny, namísto využití pozemků uvnitř obce
tzv. intravilánů. (Navíc s chemicky ošetřovanou řepkou v bezprostřední blízkosti
rodinné zástavby.) Na vinně je snad v jednom případě neochota některých vlastníků
pozemek prodat či směnit, v jiném obtížná
komunikace s majitelem žijícím v zahraničí. V prvním případě by se navíc vyřešilo
i tolik potřebné parkoviště pro hrad.
Nejjednodušší je tedy rozšířit se tam,
kde není problémů. V našem případě do
volné krajiny. Problém tu ale z našeho pohledu je. Tento krok je nevratný a navždy
zasáhne do tolik obdivovaného reliéfu. Je
doba hypoték a stavebního boomu. Je to
doba rychlá. Čekat, až se vyřeší situace
s výše zmiňovanými a pro zástavbu veskrze
vhodnými pozemky, se jeví jako nemoderní.
Ale naopak. Jestli je dnes něco opravdu
trendy v civilizovaném světě, potom je to
zodpovědná investice respektující souvislosti a charakter místa. Má-li něco v sobě
jedinečnou hodnotu, potom se jistě vyplatí
si počkat. Odstrašujícím příkladem bezohledného proražení stavební závěry budiž
Kunětická hora u Pardubic. S přibývající
hustotou přilehlé zástavby klesá úměrně
atraktivita místa, která se následně promítá
i do cen pozemků. Nezbyl ani dojem z majestátní památky ani očekávaná kvalita bydlení. O zhodnocení investice ani nemluvě.
Počátkem 90.let měl princ Charles
v Praze u příležitosti založení Jeho nadace řeč. Zmínil se obdivně o charakteru
a prostupnosti české krajiny a pravil: „Máte
jedinečnou možnost neopakovat chyby,
kterých jsme se dopustili my v západní Evropě. Nedopusťte rozpíjení měst a obcí do

Z DĚNÍ V LUŽI
volné krajiny.“ Těžko lze prince Charlese
podezírat z nedostatku rozhledu či krátkodobých ekonomických zájmů.
Uvědomujeme si, že není jednoduché
přesvědčit vlastníky vhodných pozemků,
aby je prodali. Přesto by se o to mělo město
dlouhodobě snažit.
Územní plán je schválen a náš spolek cítil potřebu se k němu vyjádřit.
Chceme-li tedy přispět k zachování neopakovatelného kouzla městečka a okolní
krajiny budované po staletí, my z Krajinky
si přejeme, aby byli prováděny zásahy do
stávajícího stavu koncepčně, ruku v ruce
s nezávislými odborníky. Oni totiž vidí
věci z nadhledu a bez spleti místních osobních vztahů. Dokáží identifikovat skutečné
hodnoty místa, které nám, starousedlíkům,
mnohdy zevšedněli natolik, že už je ani nevnímáme, natož abychom je aktivně ochraňovali. Nakonec se to totiž vyplatí nám
všem. A to i ekonomicky.
Jako svítání na lepší časy vnímáme zřízení Výboru pro městskou zeleň, do kterého
se začlenil RNDr. Lemberk. Síly Krajinky
jsou mu tímto, v rámci našich možností,
k dispozici.
Zastupitelům a starostce děkujeme za
podporu v naší činnosti a přejeme trpělivost, hlavu a oči otevřené a spoustu dobré
vůle.
Jakub Roubínek za autory
spolku Krajinka

POZNÁMKA K
ÚZEMNÍMU PLÁNU
Jen pro doplnění informací o územním
plánu – v této době se administrativně
zpracovává 1. změna nového územního plánu. V této změně však nedochází
k rozšiřování ploch vhodných k výstavbě
rodinných domů na Košumberku. Tyto
plochy byly jasně definovány již v předešlém územním plánu a některé již dokonce
v daleké historii. Nejedná se tedy o záměr
rozšiřovat zastavěnou plochu do volné
krajiny – toto není ani možné z hlediska
postupů Odboru pro územní plánování
ORP Chrudim. Kromě některých akceptovatelných změn soukromých vlastníků,
dojde ale k úpravě regulativů pro území
určená k zástavbě, to proto, abychom se
pokusili maximálně ochránit naše město
a i do budoucna bylo stále krásné s domy
vhodnými pro ochranou zónu našich historických a kulturních památek.

LISTOPAD 2019
NOMINACE

na cenu Sportovec roku
můžete posílat již nyní .
Ve středu 19. února 2020 od 18 hodin
se v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi
uskuteční slavnostní předávání cen ankety
Sportovec roku. Vyhlašovatelem ankety je
Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Městem Chrudim a agenturou Sport
Action s.r.o., přičemž partnery jsou další
města regionu – Hlinsko, Skuteč, Heřmanův Městec, Slatiňany, Chrast, Luže,
Ronov nad Doubravou, Seč, Třemošnice
a Nasavrky.
„Chrudimský region se může pochlubit celou řadou talentovaných sportovců
i sportovních týmů. Letošní sezóna byla
pro mnohé z nich mimořádně úspěšná, za všechny mohu jmenovat tradičně chrudimské futsalisty FK Era-Pack
a fotbalisty MFK. Náš region se ale
může pochlubit i mladými nadějemi, jejichž jména zatím nejsou tolik známá, ale
o mnohých z nich zcela jistě v budoucnu
ještě uslyšíme,“ uvedl předseda Sportovní
unie Chrudimska Vojtěch Čižinský s tím, že
ocenění Sportovec roku jsou poděkováním
výjimečným osobnostem, které chrudimský
region často zviditelňují v České republice i
za jejími hranicemi. Dodal, že soutěž Sportovec roku má také ke zdravému pohybu
motivovat nejen děti a mládež, ale i dospělé.
„Nejen sportovní organizace, ale
i široká veřejnost může posílat návrhy
nominací v těchto kategoriích: dospělí,
mládež do 19 let, trenéři, družstva, handicapovaní sportovci, veteráni, fair play,
síň slávy, dále také v kategorii krajánek
a vesnická TJ. Nominace bude zpracovávat Sportovní unie Chrudimska, která je
pak předloží hodnotící komisi. Věřím, že
ocenění opět zvýrazní společenský význam
sportu a zvýší zájem o aktivní sportování,“
řekl Čižinský a dodal, že nominace ve zmiňovaných kategoriích mohou zájemci do 6.
ledna 2020 zasílat jednoduchým způsobem
přes webové stránky Sportovce roku nebo
listovní poštou na adresu: Sportovní unie
Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03
Chrudim.

HRAD KOŠUMBERK
Příjem Vašich rukodělných výrobků na vánoční prodejní výstavu je ve
dnech 21., 25. a 26. 11. od 7:00 – 15:00
hod. a v sobotu 23. 11. od 12:00 – 17:00
hod.
Děkujeme!

KAM ZA KULTUROU
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Rozběháme Luži

Kdo se bojí ať utíká
aneb tajemná cesta se světýlky
Šestnáctého listopadu
vyrazíte všichni z hradu.
V tempu nebo procházkou,
za strachem i nadsázkou.
Čekají vás překvapení,
černá tma i bílá paní.
Co vzít sebou?
Čelovky a baterky
ať vidíte příšerky.
Nějaký ten drobáček,
na párek i špekáček.

16. 11. 2019
16:00 hod., vstupné dobrovolné

Nádvoří hradu Košumberk

SOBOTA 14. 12. OD 17:00
KDE: HRAD KOŠUMBERK
VSTUPNÉ: 200 ,– / 150,– DĚTI,SENIOŘI

11
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MOSTY PŘES JARUGU 2019
Skauti a skautky ze skautského střediska Tangram Luže se o víkendu 27. 9.
- 29. 9. 2019 zúčastnili larpu Mosty přes
Jarugu. Akce se konala na Vysočině nedaleko Havlíčkova Brodu a sešlo se zde
kolem 500 junáků ze všech koutů České
republiky.
Každý účastník se stal vojákem a musel
mít předem vyrobený středověký kostým
a měkčenou zbraň, se kterou pak bojoval.
Byly povoleny meče, sekery, palice a štíty, ale i luky a kuše s měkčenými šípy
a šipkami. Bojový systém byl následující: každý voják měl 3 životy a po každém zásahu zbraní nepřítele si musel život ubrat. Když váš počet životů klesl na
0, zemřeli jste a museli jste se jít oživit
do své základny.
Příběh události byl inspirován knižní
sérií Zaklínač od polského autora An-

drzeje Sapkowského. Účastníci se ocitli
ve světě plném magie, válek a nestvůr.
Celá akce byla o válce mezi 2 stranami.
První z nich bylo mocné císařství Nilfgaard, jehož armády měly za úkol dobýt
oblasti kolem řeky Jarugy. Proti císařství
se utvořila Koalice 3 království, která se
snažila vyhnat Nilfgaard pryč. My jsme
narukovali do císařské armády.
Během soboty se obě strany snažily
na svou stranu získat co nejvíce spojenců. Ráno jsme se ocitli na ostrovech
Skellige, kde se bojovalo o přízeň místních klanů. Kolem poledne pak vypukla
první velká událost – obrovská námořní bitva, kterou vyhrál ten, kdo potopil
nejvíce vlajkových lodí. Poté jsme se
snažili pomoct dryádám vyhnat z Brokilonského pralesa nestvůry a dřevorubce.
Odpoledne se vyrazilo do hor do země

Mahakam, ve které vládne mocný trpasličí král. Sobotní den ukončila obrovská
šarvátka v labyrintu.
V neděli jsme se ještě vydali do říčních krajin a dobývali jsme pevnosti
místních lordů. Celá akce vyvrcholila závěrečnou bitvou, která rozhoduje
o celkovém vítězi. Na stranu Nilfgaardu
se přidaly Skelligské klany, ale ke koalici se přidali dryády, trpaslíci i říční lordi.
I přes přesilu nepřátel nakonec Nilfgaardské císařství zvítězilo, nemalý podíl
na tom měli i vojáci z našeho skautského
střediska.
Domů jsme dorazili v neděli večer.
Akci jsme si velice užili, a i když jsme
byli unavení a potlučení, příští rok se určitě zúčastníme znovu.
Petr Michalíček - Zpomík

Poznámka: Autoři fotek jsou Qilip (https://qilip.cz) a Kamila Trávníčková

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE A FARNÍ
CHARITA CHRUDIM NA SPOLEČNÉ POUTI DO LUŽE
V sobotu 28. září Oblastní charita Pardubice spolu s Farní charitou Chrudim
pořádala v rámci Dne Charity Pouť lidí
dobré vůle za nemocné a trpící na poutní místo Chlumek v Luži za velké účasti
pardubických a chrudimských farníků.
Nejzdatnější pěší a cyklističtí poutníci
urazili 32 kilometrů dlouhou cestu, poutníkům se dostalo požehnání na cestu v
Pardubicích i Chrudimi. Pro zájemce byl
vypraven také autobus a pouť byla završena mší svatou v zaplněném kostele
Panny Marie Pomocné, kterou celebroval Otec Václav Čunek spolu s Otci Tomášem Kvasničkou a Janem Linhartem.
Poutníky přivítala ředitelka pardubické
Charity Marie Hubálková a ředitel Farní
charity Chrudim Roman Pešek.
„Jsme velice rádi, že na pouť za ne-

mocné a pacienty hospicové péče přišlo
velké množství lidí. Čím dál víc si uvědomuji, že za nemocné, umírající a jejich
rodiny je potřeba se modlit a doprovázet
je nejen profesionálně a s lidským pochopením, ale právě i modlitbou“, uvedla ředitelka pardubické Charity Marie
Hubálková.
„Podpora tolika lidí dobré vůle při naplňování našeho poslání je pro mne i celý

tým Farní charity Chrudim závazkem
k další službě potřebným“, dodal Roman
Pešek.
Mše svatá byla obětována za nemocné
a trpící a také za konkrétní blízké osoby
a jednotlivá přání, která poutníci a účastníci mše psali na lístky a společně tak
mohli svěřit své prosby Pánu Bohu. Jako
symbol těchto přání a modliteb byla vypuštěna bílá holubice, pro poutníky byla
připravena přednáška Františka Jiráska o
historii poutního místa, varhanní koncert
Petra Špáty, zábava pro děti a občerstvení při společném posezení široké charitní rodiny. Velké poděkování patří všem
dobrovolníkům za pomoc při přípravě
tohoto milého setkání a Službám města
Luže za podporu při zajištění zázemí pro
poutníky.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Děťátko se narodilo, tak mu přišli přát…
Tato krásná slova zazněla začátkem října na MěÚ Luže, kde proběhlo tradiční
vítání nových občánků. Ke sváteční atmosféře přispěly děti a paní učitelky z duhové třídy krátkým hudebním vystoupením

a recitací. Na závěr děti předaly maminkám krásnou kytičku. Vystoupení se velice
vydařilo.
Přejeme dětem a jejich rodičům hodně
zdraví a štěstí.
Ve spolupráci s Hamzovou léčebnou se
všechna oddělení MŠ v pondělí 8. října
zúčastnila projektového dne „Co je a co
umí strom“. Při vyprávění o stromech
jsme se dozvěděli plno zajímavých věcí.

Jak strom vzniká, roste, co k růstu potřebuje a jak ho chránit. Poznávali jsme
a rozlišovali stromy podle tvaru listů
a plodů. Každé oddělení si vytvořilo svůj
vlastní podzimní strom. Každý strom byl
originální a skrýval v sobě jedinečné kouzlo malých tvůrců.
Program pokračoval chůzí po nové senzomotorické stezce, bosou nohou. Kvůli
chladnému počasí jsme se neprošli. Děti si
alespoň osahaly povrchy ručičkama.
Příjemně strávené dopoledne, plné aktivit a různorodých činností, děti zakončily výrobou sovičky z borovice černé
a smrku ztepilého. Každé si tu svou s potěšením odneslo domů na památku.

14. října do školky přijelo divadlo
s ekologickou pohádkou «Kterak drak
Yrav Yvolrak pozřel Karla“. Hravou formou se děti seznamovaly se zodpovědným
přístupem k životnímu prostředí.
22. října se konal, pro předškolní děti,
projektový den, „Máme rádi zvířata“ ve
spolupráci se Státní veterinární správou.
Během besedy děti získaly informace
o správné péči o domácí zvířata. Povídání
bylo příjemné.
Lekce rytmicko-pohybové průpravy pro
děti „Tancování s Martinou“ je úspěšně za
námi a my se už teď těšíme na další.
Kolektiv MŠ

OKAMŽITÁ VÝPOMOC
-

zástavy na zlato, mobilní telefony, notebooky, elektroniku, mopedy, motorky
vykupujeme šperky, zlato, stříbro, staré mince, starožitné předměty, pozemky

ZASTAVÁRNA SKUTEČ
605 721 721, P
 alackého náměstí 368, Skuteč
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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

Zveme Vás na přednášku na téma

JEDINÝ SVÉHO DRUHU

o osobní zodpovědnosti a jedinečnosti

28. listopadu 2019 od 18 hod.
Přednášející: Mgr. Soňa Sílová
Připravena bude ochutnávka zdravého cukroví
Místo konání: Volnočasové centrum města Luže
Vstupné doobrovolné

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
LUŽE
Po dvou měsících se již naplno rozběhly
všechny školní aktivity, a to včetně kroužků, klubů a doučování. Vedle mnoha již
osvědčených a oblíbených kroužků, již začaly děti pod vedením pana Rudolfa Lexy
pracovat na školní zahradě v rámci zahradnického kroužku. Sešli se také milovníci
her a hlavolamů, které na prvním stupni
vede pan Bořivoj Brázda a na druhém
stupni se přidávají moderní deskové hry
pod vedením Víta Hospodky. Hodinu sportu navíc za týden mají „skřítci“ ve školní
družině v rámci projektu „Sportuj ve škole,“ začal fungovat Badatelský klub pod
vedením paní Dany Mrnkové, který máme
v rámci projektu od společnosti Kroužky.
cz pro děti zdarma a také kroužek Angličtiny, který povede paní učitelka Blanka
Elderfieldová a na druhém stupni nově
fungují Sportovní hry v podobě kroužku
pod vedením Bohumila Bezdíčka….. a to
jsou jenom nové kroužky!
Do toho všeho se samozřejmě ve škole
také musí učit. I když výuka nemusí probíhat vždycky jenom ve třídách klasickým
způsobem. Děláme mnoho jiných aktivit,
při kterých se děti naučí zase trochu jiné
věci, nežli v těch lavicích. Každou tako-

vou aktivitu, projekt, přednášku či exkurzi
se snažíme realizovat v návaznosti na náš
školní vzdělávací program tak, aby to celé
dávalo dohromady smysl a dopad učení
byl na žáky co nejvyšší. Přípravy takových
akcí nejsou jednoduché, ale věříme, že se
to vše mnohonásobně vrátí v podobě motivace dětí, našich žáků k učení a že se přitom mnohé naučíme i my učitelé. Co konkrétně chystáme a co se událo, se můžete
dočíst na následujících řádcích:
V pátek 13. září 2019 se uskutečnil, stejně jako v jiných letech tradiční sportovní
den dětí I. stupně. Opět se soutěžilo v těchto atletických disciplínách – běh na 50 m,
skok z místa, skok daleký s rozběhem, hod
kriketovým míčkem a „vytrvalostní“ běh
(ml. 200 m; st. 400 m). Počasí se vydaři-

lo a žáci mohli podat co nejlepší výkony.
K hladkému průběhu akce přispěly nejen
paní učitelky a asistentky zdejší školy, ale
také vybraní žáci z devátého ročníku…děkujeme ☺ Celkem soutěžilo cca 122 dětí,
které si užily dopoledne plné pohybu a zábavy….
V září proběhly tradiční školní atletické
závody (hod, běh na 60 m, skok do dálky,
štafeta), které pořádá ZŠ Hrochův Týnec. ZŠ Luže se těchto závodů pravidelně
účastní. Obě naše družstva z 1. a 2. stupně
obsadila shodně 5. místo. Toto místo nám
patřilo i v celkovém pořadí.

I letos jsou naši prvňáčci zapojeni do
mezinárodního programu Les ve škole –
pro 1. třídy – Les všemi smysly. Děti se na
lesních výpravách budou snažit poznat les
co nejlépe (pomocí zraku, sluchu, hmatu,
…). Průvodcem jim budou jejich ponožkoví kamarádi. Ty si už děti ve škole vyrobily,
moc se jim povedli. Děti také vytvořily tzv.
Ponožkové desatero – jak se v lese správně chovat. Vypracovaly pracovní listy, ve
kterých označily, na co se do lesa těší, nebo
čeho se naopak trochu obávají. Také se
dozvěděly, jak se do lesa obléknout a co si
vzít s sebou na lesní výpravu. Teď už jen
pěkné počasí a hurá na první výpravu.
Během podzimu nastoupí na zelené
trávníky fotbalové týmy 1. stupně a odehrají sérii zápasů. Žáci 4. B se chystají
v rámci výuky vlastivědy na „Návštěvu
radnice“. Přivítá je paní starostka V. Pešinová a na naše přání nám popovídá o práci
pro město. Prostor budou mít i zvídavé dotazy žáků. Doufáme, že diskuze bude přínosem pro obě strany. V druhé části besedy
nás Mgr. E. Feyfarová z MAS Luže seznámí se zajímavostmi a specifiky našeho regionu.Ve spolupráci s paní J. Zavřelovou,
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DiS. z Hamzovy léčebny chystáme program s názvem „Kaštánkovy narozeniny“.
Letos v listopadu uplyne 30 let od revoluce. Roku 1989 se budeme věnovat aktuálně v jednotlivých třídách. Žáci čtvrtého ročníku se navíc zúčastní výstavy
a interaktivního programu v Regionálním
muzeu Chrudim a navazujícího programu
v Městské knihovně Chrudim.
V listopadu se žáci 9. ročníku v celodenním programu zapojí do Měsíce filmů
na školách, který se koná od roku 2004
každý listopad na stovkách základních
a středních škol po celé České republice.
Letošním tématem je pád železné opony.
Ve filmech i doprovodných materiálech si
připomeneme 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních
státech. Čeká nás i beseda s pamětníkem.
Ve školní družině se vedle mnoha jiných akcí uskutečnila i Zahradní slavnost
spojená s otevřením nového zahradního
domku. Součástí této slavnosti byla výstava plodů z našich zahrádek, které tu
vystavovali rodiče dětí ze školní družiny.
Slavnost jsme zahájili otevřením domku
a na rodiče s dětmi tu čekaly čtyři zábavné soutěžní disciplíny se zahradní tematikou: zálivka (plnění konve vodou),
mrkev (uskladnění do písku), zelí + celer
(bowling) a brambory (sběr brambor). Nechybělo nám tu ani občerstvení – tatranka
a čaj. Po ukončení soutěží byl vyhlášen vítěz z každé disciplíny a na závěr pěkného
odpoledne následovala diskotéka. Slavnosti se zúčastnilo přes 70 dětí se svými rodiči.
Děkujeme všem rodičům za darované
plody z jejich zahrádek, na kterých si děti
druhý den moc pochutnaly. Vaše cukety
a dýně použijeme na Halloween.
V polovině října také proběhla oblíbená
drakiáda.
Na školních webových stránkách proběhlo hlasování o podobu nového školního
loga. Můžete zde ale najít spoustu dalších
novinek a informací ze školního dění.
V měsíci listopadu pak zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se na I.
stupni uskuteční v pondělí 18. 11. 2019 od
15:30 do 17:30 a na II. stupni ve středu 20.
11. 2019 od 15:30 do 17:30. Pro rodiče vycházejících žáků je pak připravena schůzka
k volbě povolání spojená s prezentací zástupců vybraných středních škol z regionu.
Schůzka se uskuteční v úterý 5. 11. 2019
od 15:00 v učebně Hudební výchovy na II.
stupni.
Mgr. Lenka Psotová, Mgr. Vít Hospodka a učitelé ze Základní školy Luže
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Svatomartinská
Husa
&
Svatomartinské víno

9.- 11.11. 2019

KAM ZA KULTUROU

Restaurace Na Kovárně, Luže
Nám. Plk. Koukala 22

Svatomartinské menu




Víno:
0,75l Modrý Portugal
0,75l Zweigeltrebe rosé
0,75l Muškát Moravský
Předkrm:
Husí sádlo s jatýrky, pečivo
Polévka:
Husí vývar s nudlemi

Hlavní chod:
¼ Pečená husa, červené a bílé zelí,
bramborový, houskový a karlovarský knedlík
Desert:
Domácí štrůdl s cukrem a šlehačkou
Rezervace vhodná na tel: 777 544 988

Město Luže Vás zve na

JARMARK

A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V 17 HOD.

NedĚle 1. 12. 2019 od 15 hod.

NA námĚstí Plk. J. Koukala
V případě zájmu o stánkový prodej či ukázku řemesel volejte
na telefonní číslo 736 481 206
Poplatek za místa zdarma
pořadatel: město Luže

www.luze.cz facebook.com/mestoluze

LISTOPAD 2019

Hrad Košumberk

Vánoční výstava
Velký betlém pana Pacholátka z Hradce Králové
Prodej vánočních korálkových ozdob z Poniklé a klasických skleněných,
svidnické keramiky, cínových šperků a vitrážových svícnů Moniky Jaré,
výrobky dráteníka z Luže, svíčky a další rukodělné výrobky, …
s prohlídkou celého hradního areálu vždy

od 12 – 17 hodin ve dnech:
29. 11. – 22. 12. 2019 (pá – ne)
26. 12. – 29. 12. 2019 (čt – ne)
2. 1. – 5. 1. 2020

(čt – ne)

více informací na www.luze.cz facebook.com/mestoluze facebook.com/hradkosumberk
pořadatel: město Luže

Z HAMZOVY LÉČEBNY
CIRKUS PACIENTO
Odpoutat pozornost od nemoci, zabavit
mysl, zahnat nudu, posílit chuť k uzdravení a aktivnímu životu. Takový byl devátý
ročník Cirkusu paciento, který v září proběhl v Hamzově léčebně.
  Od 9. září začal v cirkusovém stanu týden plný zábavy, který byl určen nejen
pro dlouhodobě hospitalizované. „Zdravotní klauni navštěvují dětské pacienty
v průběhu celého týdne a učí je novým do-

vednostem z oblasti kouzlení, žonglování
a dalších cirkusových kousků“, říká Klára
Palečková, manažerka klaunského týmu a
dodává: „čtyř až pětidenní příprava vyvrcholila v pátek 13. září překvapením.“ „Je
tomu skutečně tak,“ potvrzuje pětice klaunů, kteří se dětem věnují. Na slavnostním
vystoupení totiž děti publiku předvedou
své nově získané cirkusové dovednosti.
„Cirkus Paciento nejen baví, ale pomáhá
také uzdravovat, protože smích a dobrá
nálada přirozeně prospívají našemu zdraví
a podporují chuť do života,“ doplňuje slova klaunů MUDr. Václav Volejník, CSc.,
ředitel Hamzovy léčebny.
Zdravotní klauni pacienty odreagují od strachu, napětí a úzkosti. Členové
týmu zdravotních klaunů jsou zpravidla
profesionálové s dramatickým vzděláním
(DAMU, JAMU, FAMU). Je ale mnoho

klaunů s přirozeným nadáním bez odborného vzdělání. Důležitým předpokladem je
komediální talent, hudební nadání, schopnost improvizace, ale také velká schopnost
empatie, trpělivosti a samozřejmě vztah
k dětem. Každý Zdravotní klaun má své
vlastní originální jméno a kostým. Přesto
se zcela liší od běžných cirkusových klaunů. Zdravotního klauna nedělají křiklavé,
pompézní vnější atributy a výrazný make-up. Naopak empatie, hravost a citlivost
k vlastním “nedostatkům” a “chybám”

jsou tím, co dělá z klauna - Zdravotního
klauna. Vždyť hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů
a tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu.
Hlavním posláním Cirkusu paciento je odpoutat pozornost dětí od nemoci,
zabavit mysl, zahnat nudu, posílit chuť
k uzdravení k aktivnímu životu. Do každého prostředí tak přichází zcela nevšední
atmosféra. V současnosti jsou profesionální zdravotní klauni považováni za účinnou
součást léčebného procesu na dětských
odděleních nemocnic ve většině vyspělých evropských zemí. Důležitou součástí
léčebného procesu jsou téměř desítku let
i v Hamzově léčebně.

LISTOPAD 2019
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DOBROVOLNICKÝ
DEN
13. 9. 2019 proběhl v Hamzově
léčebně Den s dobrovolníky. Akce se
zúčastnilo deset dobrovolníku z firmy
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance. Většina těchto dobrovolníků
k nám jezdí pravidelně každé jaro
a podzim vypomáhat do parkové údržby.
Ani v tomto případě tomu nebylo jinak,
dobrovolníci nám pomáhali s pletím
záhonů a přípravami na nové osázení
svahu za pavilonem L. Oboustranně
je tato spolupráce hodnocena kladně
a obě strany se vždy těší na další termín
dobrovolnického dne.
Cílem této spolupráce je zlepšení
prostředí v HL pro naše pacienty,
kteří využívají park pro odpolední
volnočasový odpočinek a víkendové
procházky s rodinou.
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Chodíte rádi v létě naboso? Je to nejen příjemné, ale i zdraví prospěšné!
Bosá noha „přijímá informace“, vnímá teplotu, tlak, dá se říci, že „ohmatává“ terén. Procvičíte si citlivost
chodidla, plochou nohu, pohyblivost
v kotníku. Organismus se lépe okysličí,
posílí se imunita, zlepší se nálada. Jak
se cítí Vaše bosá noha, tak se cítíte i Vy!
Doporučují lékaři a fyzioterapeuté! :-)
Senzomotorická stezka byla vybudována za podpory Nadace Kooperativy.Blíží
s Agenturou pro sociální začleňování, která umožní připravit, a hlavně i realizovat

konkrétní řešení v oblasti vzdělávání podle požadavků a potřeb pedagogů, žáků, ale
i rodičů. Proto je připravován Místní plán
inkluze, který bude shrnovat uvedené potřeby a návrhy řešení a stane se oporou pro
další postup. Možnost původně dostupná hl. velkým městům, jako je Ostrava,
Brno, Sokolov, Liberec, Havlíčkův Brod,
Žďár nad Sázavou, se tak otevírá i u nás.
I v oblasti plánování rozvoje sociálních
služeb jsme pokročili-v závěrečné fázi
projektu vznikají Mapy potřebnosti jednotlivých služeb a konkrétní informace
pro každou obec území MAS, která obsahuje jak přehled poskytovatelů, tak poptávku občanů (výstupy z dotazníkového
šetření).
O realizaci výstupů budeme postupně
informovat.

DOTACE PRO MÍSTNÍ
SPOLKY PRO ROK 2020

AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.

Zastupitelstvo města Luže na svém
zasedání dne 18.9.2019 schválilo alokaci
do aktuální výzvy grantového programu
na podporu spolkového života a volnočasových aktivit pro rok 2020 ve výši
600.000,00 Kč.
V souladu s Pravidly pro poskytování dotací na podporu spolkového života
a volnočasových aktivit mohou být podány žádosti o finanční dotaci z rozpočtu
města Luže na rok 2020 v termínu od 1.
listopadu 2019 – 20. ledna 2020 na podatelně Městského úřadu Luže v písemné
formě.
Žádosti se podávají na předepsaném
formuláři.
Povinnými
přílohami
jsou:
doklad o registraci organizace, stanovy, doklad o zřízení účtu, usnesení
o zvolení statutárních zástupců.
Přílohy musí být aktuální, proto je
nutné dokládat je k žádosti každý rok
znovu!
Potřebné informace, včetně formulářů
jak pro žádosti o dotace, tak pro vyúčtování najdete na www.luze.cz
Upozorňujeme, že vyúčtování dotace
za rok 2019 jsou spolky povinni předložit
nejpozději do 10.12.2019.
V případě potřeby volejte Lenku Hyksovou na tel. čísle 469 633 985 nebo
730 891 759.

Blíží se čas bilancování a uzavírání aktivit roku 2019. Úspěšně proběhl již 3.ročník
výzvy Malý Leader, do které bylo podáno
10 žádostí za cca 1 mil. Kč. Zároveň byla
úspěšně ukončena realizace všech 7 podpořených projektů z r. 2019, podrobnosti
najdete na webu v sekci Úspěšné projekty z území. Připravujeme zřejmě poslední,
tedy 4 výzvu z Programu rozvoje venkova
(PRV). Bude vyhlášena v prosinci-avízo
najdete v sekci Výzvy. Novinkou je tentokrát Fiche 4 zaměřená na horizontální a vertikální spolupráci mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů.
Podporována bude koordinace min. dvou
spolupracujících subjektů, tj. spolupráce
na tvorbě podnikatelského plánu spolupráce. Podpora je také určena pro společné
investice na realizaci projektu a společnou
propagaci KDŘ (krátké dodavatelské řetězce) nebo místního trhu. Může se jednat
třeba o společný prodej v místní prodejně,
společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např.
bedýnkový prodej). Podpora na vytvoření
a rozvoj KDŘ se týká pouze dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem
a spotřebitelem. Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě,
že se činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli odehrávají v okruhu 75
km od zemědělského podniku, z něhož

Představujeme
nejnovější
prvek
v našem parku: SENZOMOTORICKOU
STEZKU – NABOSO

produkt pochází. Pro přípravu žádosti je
nezbytná konzultace s MASSKCH.
Řada novinek proběhla i v oblasti vzdělávání, pro ředitele byl připraven seminář
k novinkám v souvislosti s novelou inkluzivní vyhlášky včetně praktických příloh
a záznamů, dále aktuální informace o prioritách České školní inspekce (ČŠI) a k oblasti rizikového chování ve školách, které
pro ně připravila známá lektorka a autorka
odborných publikací na uvedené téma Bc.
Lenka Polášková. Mluvilo se o „Šablonách
II“, do kterých je zapojeno 98 % škol, o námětech na projektové dny a o pokračování
projektu MAPII.
Jsme rádi, že se podařilo díky úspěšné
žádosti MAS zajistit zapojení měst Skuteč,
Luže, Hrochův Týnec a obce Rosice do tzv.
Dílčí vzdálené podpory v oblasti vzdělávání. Jedná se o formu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, která umožní
připravit, a hlavně i realizovat konkrétní
řešení v oblasti vzdělávání podle požadavků a potřeb pedagogů, žáků, ale i rodičů.
Proto je připravován Místní plán inkluze, který bude shrnovat uvedené potřeby
a návrhy řešení a stane se oporou pro další postup. Možnost původně dostupná hl.
velkým městům, jako je Ostrava, Brno,
Sokolov, Liberec, Havlíčkův Brod, Žďár
nad Sázavou, se tak otevírá i u nás.
I v oblasti plánování rozvoje sociálních
služeb jsme pokročili-v závěrečné fázi

Z DĚNÍ V LUŽI
projektu vznikají Mapy potřebnosti jednotlivých služeb a konkrétní informace pro
každou obec území MAS, která obsahuje
jak přehled poskytovatelů, tak poptávku
občanů (výstupy z dotazníkového šetření).
O realizaci výstupů budeme postupně informovat.

ODPAD

V případě, že se Vámi likvidovaný odpad nevejde do kontejnerů na tříděný odpad nebo Váš odpad nelze „rozmontovat“,
tak aby jej šlo vytřídit, NELZE ho odkládat
„jen tak“ kdekoliv ke kontejnerům. Kontejnery slouží k uložení tříděného odpadu,
který se do něho vejde. Ostatní odpad máte
možnost uložit do sběrného dvora (vzorní
plátci ročního poplatku za odpad – zdarma). Likvidace odpadu má svá pravidla,
která platí úplně pro všechny!
Uložený odpad mimo kontejnery bude
kontrolován a bude zjišťováno, zda se
nepodaří najít majitele. V tomto případě
pak bude postupováno jako podezření ze
spáchání přestupku – uvedeno v Obecně
závazné vyhlášce města Luže č. 1/2013

k zabezpečení místních záležitostí a veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
Udržování pořádku je základní lidskou slušností!
Pokud někde uvidíte černou skládku,

prosíme okamžitě kontaktovat městskou
policii (731 557 507) nebo městský úřad
(469 633 984 nebo 736 481 208). Děkujeme!
Na těchto obrázcích vidíte několik
„krás“ Luže…

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Nabízím domácí vánoční cukroví
z českého másla a domácích surovin
(ořechy, marmeláda, vejce).
Termíny objednávek do 30.11.2019.
Vyzvednutí cukroví – sobota 21.12.2019
od 13.00 do 15.00 v bývalé cukrárně
pod nákupním střediskem.
Cena: 500,-- Kč/kgTel. kontakt pro objednávky: 776 243 775
Stanislava Slezáková

DEN MYSLIVOSTI 29. 9. 2019
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Z RODINNÉHO CENTRA DAR LUŽE
V říjnu jsme se mohli potkat na zahradě našeho centra na akci Tatínkovo odpoledne. Stejně
tak jsme se s některými z vás vydali již tradičním Lampiónovým průvodem uctít památku
zesnulých na lužský hřbitov. Společně s dětmi
jsme rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech
a nechali se unést dojemnou atmosférou mezi
mihotajícími se světélky.
Protože nás podzimní počasí leckdy usadí
spíše ke kamnům, a protože jsme již zazimovali naši zahradu, přijměte pozvání do interiéru
našeho (i vašeho) centra. Pravidelně se s našimi nejmenšími dětmi scházíme každé úterý a
pátek dopoledne. Přijďte pobýt, někdy stačí
jenom změnit prostředí a člověku je hned tak
nějak lépe.
Taktéž vás zveme na přednášku o první pomoci, která se uskuteční 5.11. ve volnočasovém
centru. Využijte toho, ono té „první pomoci“
není nikdy dost!
A protože voňavý advent není daleko, těšíme se na tvořivou dílnu (ve čtvrtek 28.11.), kde
budeme společně se Zuzkou vyrábět adventní
věnce. Materiál bude k dispozici, stačí jen dojít,
dát si horký čaj a tvořit.
Stále hledáme lektory/lektorky výuky hry
na zobcovou flétnu a výuky šití (s nástupem od
ledna následujícího roku).
Sledujte nás na našem facebooku
nebo webových stránkách. Píšeme skoro
o všem, co se u nás děje.

MLADÍ HASIČI SE ÚČASTNILI ZPV
V BRČEKOLECH
Dne 13. 10. se naši mladí hasiči zúčastnili závodu v požární všestrannosti v Brčekolech. Utvořili jsme hlídku mladších a
přípravky společně s dvěma dorostenci jednotlivci.
Už ráno jsme vyjeli s úsměvem na
rtech a dobrá nálada nás neopouštěla
po celý den. Přípravka startovala s číslem 4 a hlídka mladších s 12kou. Obě
hlídky tříkilometrový závod uběhly za
půlhodinky a kousek s několika málo neúspěchy, které se promítly do trestných
minut. Bohužel v době uzávěrky ještě

o výsledcích nebyli informováni. Přípravka
za splněný běh je vždy první, v této kategorii
se místa neudávají a druhé hlídky jsme plni
očekávání dobrého výsledku, protože děti
vyrazily opravdu dobře připraveni.
Kluci dorostenci ovšem velmi dobře zabodovali – dorostenec mladší doběhl první
ze tří a dorostenec střední čtvrtý z devíti.
Nyní nás už čeká jenom zábava – předvánoční čas, slíbený výlet a příprava na zkoušky odborností.
Vaši mladí hasiči SDH Luže

Za RC DaR Martina Erychle

TOPNÁ SEZÓNA
Jménem všech občanů Luže a místních částí, prosíme všechny občany, kteří
topí tuhými palivy, o maximální ohleduplnost a zodpovědnost při topení. Nespalujte, prosíme, žádný odpad, ani žádný
nevhodný topný materiál! Chráníte tím
nejen sebe a sousedy, ale hlavně pomáháte našim dětem žít v lepším místě
a pomáháte jim ke zdravějšímu vývoji
a růstu ve slušné lidi.
DĚKUJEME!
PS: Na městě nyní připravujeme novelizaci
Obecně závazné vyhlášky, která již bude obsahovat sankce za nedodržení základních pravidel správného topiče.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA MĚSTA LUŽE
INFORMUJE

V sobotu 12. 10. se již po druhé členové naší VJ zúčastnili výcviku FIRE
DRAGON ve Vysokém Mýtě, v počtu
tříčlenné hlídky.
Jedná se o kontejner, ve kterém jsou
simulovány všechny možné situace v hořícím domě. Samotný výcvik obsahuje
školení a praktický nácvik v kontejneru.
Prověřuje připravenost hasičů a zároveň
je učí situacím, které mohou v jejich
dobrovolné práci při požáru nastat.
O tomto víkendu se výcviku zúčastnilo na 270 dobrovolných hasičů.
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