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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 30,29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
PRODEJNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Hrad Košumberk
otevřeno pátek – sobota 12:00 – 17:00
18. 11. – 9. 12. 2019		
NEŽ PŘIŠLA SVOBODA – ŽIVOT
V DOBĚ NORMALIZACE
Venkovní panelová výstava 30 let
svobody | Hamzova léčebna u pavilonu M
Neděle 1. 12. od 15:00		
VÁNOČNÍ JARMARK
+ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Náměstí Plk. J. Koukala
Úterý 3. 12. od 17:00		
TIBETSKÉ MÍSY
Volnočasové centrum Luže
Pátek 6. 12. od 18:00		
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
POSEZENÍ S PIŇAKOLÁDOU

Sokolovna Luže | pro důchodce
zdarma, svoz a rozvoz zajištěn

Neděle 22. 12. od 17:00

Sobota 7. 12. od 16:00
MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Bělá

Náměstí Plk. J. Koukala Luže

Sobota 7. 12. od 15:30		
ZDOBENÍ A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Náves v Dolích
Úterý 10. 12. od 16:00		
VYSTOUPENÍ PÍŠŤALEK
Volnočasové centrum Luže
Úterý 10. 12. od 17:00
UNIVERZITA 3. VĚKU
Volnočasové centrum Luže
Sobota 14. 12. od 17:00
KONCERT: TOMÁŠ KOČKO &
ORCHESTR
Hrad Košumberk | 200,- / 150,Čtvrtek 19. 12. od 18:00
BENEFIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT PRO ADÁMKA
Lanškrounský smíšený sbor | Chrám
Panny Marie Pomocné na Chlumku

30. ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM

Úterý 24. 12. od 10:00 do 16:00
OTEVŘEN KOSTEL
V JANOVIČKÁCH
Janovičky
Úterý 24. 12. od 23:00		
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Chrám Panny Marie Pomocné na
Chlumku
Sobota 28. 12. od 19:00
NORMÁLNÍ DEBIL
Východočeské divadlo Pardubice
Sokolovna Luže

předprodej vstupenek v TIC Luže, 250,-

Sobota 4. 1. od rána		
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Luže a okolí
Sobota 18. 1. od 17:00		
8. ROČNÍK TURNAJE VE SPOLEČENSKÉ HŘE „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“

Sál Hostince „U Jonáše“, Bělá
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ÚVODNÍ SLOVO
Vždycky jsem si myslela, že čas nejrychleji ubíhá s dětmi… Tři rodičovské
dovolené utekly jako voda a měla jsem
pocit, že jsem toho tolik nestihla. Ale
řeknu Vám, že rok ve vedení města, je
ještě mnohem mnohem rychlejší a ten
čas s dětmi mnohem mnohem vzácnější. A ten pocit, že jsem toho ještě tolik
nestihla mám taky. Jen opravdu doufám,
že to není tak úplně pravda. Přiznávám,
že těch věcí stavebních asi nebylo tolik,
ale celý rok jsem se snažila o nastavení určitého systému fungování všech
zaměstnanců a zastupitelů města Luže
jako celku. Také si myslím, že na úřadě
potkáváte vstřícné a slušné zaměstnance,
za které se ráda zaručím. Všem jim patří
velké díky za jejich pomoc a za to, že
mi často pomáhají náročné a vyhrocené
situace zvládnout. Jejich práce si vážím
a věřím, že společně můžeme zvládnout
do budoucna ještě mnohem více. Pomáhají mi nedělat zbytečné chyby, nebojí
se mě mírnit a dokáží mě v dobré věci
podpořit. Děkuji.
Poděkování také patří všem zastupitelům, protože i v tomto týmu mám pocit
vzájemné spolupráce a tolerance vůči
sobě navzájem. A jsem přesvědčena, že
právě taková atmosféra ve vedení města
přinese své plody ku prospěchu všem.
A speciální díky patří zaměstnancům,
kteří chtějí změnit svou cestu – panu
Michalu Jelínkovi za dlouholetou práci
a vedení stavebního úřadu a panu Pavlu
Richterovi za dlouholeté vedení lužské
DOSky (tým zaměstnanců údržby a úklidu města). Oběma přeji úspěch a naplnění v jejich nové práci i v soukromém
životě. DĚKUJEME!

Od 18. listopadu budete na stavebním
úřadě vídat novou referentku – paní Bohumilu Fikejsovou, která má v tomto
oboru speciální vzdělání a velké zkušenosti. Od 1. ledna náš tým posílí pan
Pavel Hemerka jako nový Vedoucí odboru výstavby, který převezme postupně agendu od pana Blahoslava Hyksy
a bude mít na starosti kompletní systém
řízení a agendy investičních akcí a všech
technických záležitostí. I on má v tomto oboru speciální vzdělání a zkušenosti, takže věřím, že se posuneme o velký
kus dál. Oběma přeji hodně vytrvalosti
a snad se jim bude u nás líbit, Od 1. ledna bude pověřena vedením DOSky paní
Vanda Křepelková.
Přijměte pozvání na naše vánoční
akce – všechny naleznete na první straně Zpravodaje. Osobně bych Vás chtěla pozvat na Benefiční adventní koncert
Lanškrounského smíšeného sboru na
Chlumku, který se koná ve čtvrtek 19.
12. 2019 od 18:00. Celý výtěžek koncertu převedeme na transparentní účet
na pomoc těžce nemocnému Adámkovi
z Pardubic. Bude to náš malý vánoční
dárek jedné rodině se zlomeným srdcem… Děkuji.
Přeji Vám, abyste prožili naplno
opravdovou vánoční atmosféru v poklidu se svými blízkými. Přeji nám všem
do nového roku 2020 další krok k lepší
společnosti, která dokáže být ohleduplná
a zdravá a bude se vyvarovat zbytečných
chyb.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok!

Vaše starostka Veronika

PROVOZNÍ DOBA
SKLÁDKY V LUŽI:
Pondělí 	8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
Středa   8:00 - 12.00 13:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00
Od 1. - 14. 12. 2019 - otevřeno jen
za příznivého počasí (sucho).
Od 14. 12. 2019 do 1. 3. 2020
ZAVŘENO. | Kontakt: 734 318 892

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

VÝZVA:
„NAŠI NAŠIM!“
Prosíme o prozíravost všech našich občanů, kteří prodávají nebo pronajímají
své pozemky k zemědělským účelům,
aby v rámci rozvoje našeho regionu,
podpořili především místní zemědělce.
Děkujeme!

INFO Z RADNICE
ORDINACE LUŽE
Vážení pacienti,
Dovolujeme si Vám oznámit, že provoz v ordinaci praktického lékaře
na adrese: Družstevní 213, 538 54
Luže bude od 1.1.2020 zajišťovat
MUDr. Petr Michal ml.
MUDr. Petr Nosek a sestřička Eliška
Hlinecká budou zde v ordinaci působit
nadále. Jako váš praktický lékař a sestřička– zaměstnanci ordinace. Z vaší strany
proto není třeba činit žádné další kroky.
Věříme, že tuto změnu přijmete s pochopením.
Máme hned několik dobrých zpráv:
• Rozsah ordinačních hodin a poskytovaných služeb se nezmění.
Naopak pro váš větší komfort připravujeme:
• možnost rozesílání elektronických
receptů prostřednictví e-mailů
a sms
• elektronický on-line objednávkový
systém
• nově také přibude Diabetologická
poradna pro nekomplikované diabetiky
Přijímáme nové pacienty /zde
můžete využít i elektronického formuláře na webových stránkách/.
A především…léčíme s úsměvem.
Smluvní závazky o poskytování pracovnělékařských služeb převezmeme
v plném rozsahu.
Podrobnější informace naleznete na
www.praktikmichal.cz nebo nás kontaktujte na e-mail: sestra@praktikmichal.cz
Denně od 7:00-9:00 odběry krve sestrou,
aplikace injekcí, převazy.
Doufáme, že nám zachováte svou přízeň.
Klidný konec roku a pevné zdraví Vám
přejí MUDr. Petr Michal ml.
a MUDr. Petr Nosek

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

ORDINAČNÍ DOBA

ORDINACE LUŽE OD 1. 1. 2020

PO 8:00 - 13:00 |14:00 - 18:00
ÚT

9:00 - 14:00

ST

8:00 - 14:00

ČT

9:00 - 14:00 |9:00 - 14:00

PÁ

9:00 - 14:00

PROSINEC 2019
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JAK ZÍSKAT INFORMACE
TÝKAJÍCÍ SE MĚSTA LUŽE?
• webové stránky www.luze.cz
zaregistrujte se na stánkách www.luze.
cz, vpravo dole si zadáte svoji e-mailovou adresu a informace Vám budou
chodit emailem (tato služba je zcela
zdarma)
• SMS Infokanál – zaregistrovat se
můžete osobně na TIC v Luži, emailem nebo SMS (tato služba je pro Vás
zdarma, město platí 0,9 Kč za každou
odeslanou SMS)
• zpravodaj města Luže
• místní rozhlas
• www.facebook.com/MestoLuze/
• www.facebook.com/hradkosumberk/

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY LUŽE ZDARMA
Město Luže buduje a podporu
kvlitní 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 zeleně. 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.

INZERCE
Prodám zdravotní postel, elektrická, polohovací matrace, stolek, madlo + antidekubitní matrace, 15 tis., tel: 728 549 585

OTEVÍRACÍ DOBA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V LUŽI O VÁNOCÍCH
23. 12.

ZAVŘENO

24. 12.

STÁTNÍ SVÁTEK

25. 12.

STÁTNÍ SVÁTEK

26. 12.	 

STÁTNÍ SVÁTEK

27. 12.

ZAVŘENO

30. 12.

ZAVŘENO

31. 12.

ZAVŘENO

1. 1.

STÁTNÍ SVÁTEK

2. 1.

7:30 – 11:30 12:30 –

15:00 (otevřeno pro veřejnost)
3. 1.

7:30 – 11:30 12:30

14:30 (otevřeno pro veřejnost)

–
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VÝPIS
USNESENÍ

z 22. zasedání Rady města Luže konané dne 21. 10.
2019 v 15:30 hod.v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký, M.
Sýs, M. Hrnčál, M. Zlesák,
Omluveni: V. Volejník
Hosté: J. Gála, P. Mužíček
Rada města schvaluje:
01/22
Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů s poskytovatelem SMS-služby s.r.o., dle přílohy.
02/22
Darovací smlouvu – finanční dar účelově určený
pro kulturní akce města Luže ve výši 2.000,- Kč,
dle přílohy.
03/22
Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování sociálních
služeb s Domovem na rozcestí Svitavy, dle přílohy.
04/22
Finanční dar pro obecně prospěšnou společnost
KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. za účelem zajištění provozu Linky důvěry Ústí nad Orlicí ve výši
3.000,- Kč, dle přílohy.
05/22
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2019 pro
Jednotu divadelních ochotníků „Jaroslav“ Luže, dle
přílohy.
06/22
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Luže na rok 2019 pro Spolek Loly Růža, dle přílohy.
07/22
Ukončení Nájemní smlouvy s MUDr. Petrem Noskem dohodou k 31.12.2019 na adrese Družstevní
213, Luže, dle přílohy.
08/22
Nájemní smlouvu pro provoz ordinace všeobecného praktického lékaře MUDr. Petra Michala na adrese Družstevní 213, Luže
s účinností od 1.1.2020 na dobu neurčitou, dle přílohy.
09/22
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu,
paní Aleně Doubravské, na dobu určitou do
31.1.2020, dle přílohy.
10/22
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu, paní
Haně Vodstrčilové, na dobu určitou do 31.1.2020,
dle přílohy.
11/22
Dohodu o ukončení nájmu bytu č.4 v 2.nadzemním
podlaží, Bělá 49, Luže s Ing. Tomášem Sedliakem,
kde je vlastníkem bytu společnost Lesy Luže, s.r.o.
k 30.10.2019, dle přílohy.
12/22
Přidělení bytu paní Dorotě Světlé v bytovém domě
U Stadionu 257, 538 54 Luže, byt č. 1, na dobu
určitou od 1.12.2019 do 30.11.2020 a uzavření
Smlouvy o nájmu, dle přílohy.
13/22
Přidělení bytu paní Květě Mrázkové v bytovém
domě Bělá 49, 538 54 Luže, byt č. 4, na dobu určitou od 1.11.2019 do 30.10.2020 a uzavření Smlouvy o nájmu, dle přílohy. Vlastníkem bytu je společnost Lesy Luže, s.r.o., zastoupené jednatelem
panem Janem Soukupem.

VÝPISY USNESENÍ

14/22
Příkazní smlouvu ke zpracování projektové žádosti, vypracování dokumentace a podání žádosti o
dotaci na projekt „Luže – předcházení vzniku odpadu“, dle přílohy.
15/22
Memorandum o spolupráci, Destinanční společnost východní Čechy, dle přílohy.
16/22
Objednávku dle cenové nabídky, na stavebně technické a statické zajištění nosné konstrukce na hradu
Košumberk od firmy OPTIMA s.r.o. Vysoké Mýto,
dle přílohy.
17/22
Objednávku dle cenové nabídky, na opravu sádrokartonů v bytech DPS v ul. Na Výsluní, od firmy
SKOS s.r.o. Skuteč, dle přílohy.
18/22
Objednávku dle cenové nabídky na výměnu oken v
bytě u ZŠ Komenského, od firmy Forplast Skuteč
s.r.o., dle přílohy.
19/22
Objednávku dle cenové nabídky, na znalecký posudek akce: Košumberk-zpřístupnění hradu pěší
lávkou, dle přílohy.
Rada města revokuje:
20/22
Usnesení č. 01/09 ze dne 11.3. 2019. Jedná se o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-2007504/VB/1, název stavby: Luže,
nám. Plk. J. Koukala-knn, se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou společností Montprojekt
a.s., dle přílohy.
Rada města schvaluje:
21/22
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2007504/
VB/1 název stavby: Luže, nám. Plk. J. Koukala –
knn, se společností ČEZ Distribuce a.s., zastoupenou společností Montprojekt a.s., dle přílohy.
Rada města Luže bere na vědomí:
22/22
Zprávu o činnosti za III. čtvrtletí roku 2019 společnosti Lesy Luže, s.r.o. předloženou jednatelem
Janem Soukupem.
Rada města doporučuje ZM schválit:
23/22
Členy Osadního výboru pro místní část Voletice ve
složení:
1. Jiří Hyksa, Voletice č. p. 1, 538 54 Luže,
2. Ladislav Zelenka, Voletice č. p. 5, 538 54 Luže,
3. Tomáš Tesař, Voletice č. p. 10, 538 54 Luže.
24/22
Odkoupení pozemkové parcely č. 65/10 v k.ú. Zdislav 114 m2 v k.ú. Zdislav.
25/22
Zavedení, provozování a koordinaci Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové hospodářství
(„MESOH“) v Luži k datu 1. 1. 2020, dle přílohy.

VÝPIS USNESENÍ

z 23. zasedání Rady města Luže konané dne
06. 11. 2019 v 15:30 hod.v zasedací místnosti
na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník, J.
Kopecký, M. Hrnčál, M. Zlesák,
Omluveni: M. Sýs

PROSINEC 2019

Rada města schvaluje:
01/23
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKŘ/19/21931 o poskytnutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2019, dle přílohy.
02/23
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu Podpora
činnosti a provozu turistických informačních center
v Pardubickém kraji, dle přílohy.
03/23
Objednávku na 8 ks jednovrstvých zásahových
oděvů od dodavatele DEVA-FM s.r.o., dle přílohy.
04/23
Změnu odpisového plánu ZŠ Luže pro rok 2019,
dle přílohy.
05/23
Dodatek č.1 ke smlouvě č. OSV/19/20558 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení
na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dle přílohy.
06/23
Finanční dar ve výši 10. 000,- Kč pro vzdělávací
účely Základní školy Luže, poskytnutý obcí Střemošice, dle přílohy.
07/23
Dohodu o partnerství v rámci propagace turistické
oblasti Chrudimsko - Hlinecko, dle přílohy.
08/23
Kupní smlouvu (movitá věc) mezi panem Tomášem
Stoklasou a městem Luže podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle přílohy.
09/23
Objednávku dle cenové nabídky, na vícepráce nad
rámec SoD od firmy SKOS s.r.o. Skuteč, dle přílohy.
10/23
Objednávku dle cenové nabídky na opravu místních
komunikací od Správy a údržby Silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Luže, dle přílohy.
11/23
Objednávku dle cenové nabídky na výmalbu bytu
na II. stupni ZŠ Komenského od Jiřího Nekvindy,
dle přílohy.
12/23
Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. SD01/2014, dle přílohy.
13/23
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. O-28/2019 o zajištění
svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu.
14/23
Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (ČEZ Distribuce a.s.).
15/23
Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Petr a Alena Kerhartovi).
16/23
Jmenování paní Lenky Kašparové vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu od 1. 3. 2019.
17/23
Jmenování paní Lenky Hyksové vedoucí hospodářsko-správního odboru od 1. 5. 2019.
18/23
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: „Sběrný dvůr
Luže – provoz“, dle přílohy.
Rada města jmenuje:
19/23
Pana Pavla Hemerku vedoucím odboru výstavby od
1. 1. 2020.

Otevírací doba nového sběrného dvora na „Dolečkách“
(Nový sběrný dvůr naleznete v areálu současné skládky – pří výjezdu z Luže směrem na Skuteč))

Pondělí

INFO Z RADNICE
Středa
Sobota

13:00 – 17:00

PROSINEC 2019

13:00 – 17:00
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8:00 – 12:00

Kontaktní osoba: Lukáš Poluda – tel: 776 202 564

OTEVÍRACÍ DOBA NOVÉHO
Katalog přijímaných odpadů:
Katalog přijímaných odpadů:
SBĚRNÉHO DVORA NA
130208
jiné motorové oleje
„DOLEČKÁCH“ OD 1. 1. 2020
(Nový sběrný dvůr naleznete v areálu
současné skládky – pří výjezdu z Luže
směrem na Skuteč)

150102

plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

150104

kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

160103

pneumatiky

Pondělí		

13:00 – 17:00

160107

olejové filtry

Středa		

13:00 – 17:00

170405

železo

Sobota		

8:00 – 12:00

200113

rozpouštědla

200127

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky

200307

objemný odpad

Kontaktní osoba: Lukáš Poluda
– tel: 776 202 564

Pro uložení odpadu do sběrného dvora
170605
stavební materiály obsahující azbest
je nutné předložit doklad o zaplacení poplatku za TKO za aktuální rok!
200138
dřevo neuvedené pod číslem 200137
Od občanů města Luže přijímáme komunální odpad zdarma v limitovaném
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků
170107
množství za splnění následujících podmí170802
stavební materiály na bázi sádry
nek:
• Množství odpadu - do 2 m3 v jednom
170301
asfaltové směsi obsahující dehet
provozním dni sběrného dvora
200110
oděvy
• Zdarma mohou občané odevzdat
osobní pneumatiky – 4 ks/osobu/rok.
200101
papír a lepenka
• Množství nad stanoveným limitem je
200102
sklo
zpoplatněné – viz ceník SD u obsluhy.
200139
plasty
• Zpoplatněné odpady uvedené v ceníku se platí vždy, bez ohledu na limit! Pro uložení odpadu do sběrného dvora je nutné předložit doklad o zaplacení poplatku za TKO
• Novým provozovatelem sběrného za aktuální rok!
Košumberk
dvora je AVE CZ odpadové hospoZPRÁVY Z MATRIKY
Od občanů města Luže přijímáme komunální odpad zdarma v limitovaném množství za splnění
dářství s. r. o.
Čápová Marie, Bělá
V LISTOPADU
oslavili své
následujících
podmínek:

POZOR!
Z důvodu snahy snížit ekologické zatížení
a velmi dobrému třídění odpadu upravuje
město Luže od 1. 1. 2020 četnost svozu
směsného komunálního odpadu (popelnice) z dosavadní frekvence 1 x za 7 dní
na 1x za 14 dní!! Termíny svozu pro jednotlivé místní části budou v dostatečném
předstihu upřesněny.
Info najdete i na https://www.luze.cz/
pece-a-sluzby/komunalni-sluzby/

životní jubileum

70 let

Peterková Marta, Luže
Sýs Milan, Luže
Halamková Blanka, Luže

75 let

Jelínek Josef, Luže

81 let

Jeřábek Josef, Luže

82 let

Kopřivová Jaroslava, Luže

83 let

Dostál Jiří, Luže
Stránská Bohuslava, Bělá

VZPOMÍNKA
Dne 21. 12. 2019 tomu je 5 let, co nás navždy opustil pan Václav Stehlík z Radimi.
S láskou vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Zídková Eva, Luže
85 let

Krejsa Jan, Doly

86 let

Kučera Ladislav, Bělá
Profousová Eva, Luže

88 let

Stoklasová Drahoslava,

Všem jubilantům srdečně
gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
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KAM ZA KULTUROU
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Římskokatolická farnost Luže a Město Luže pořádají

BENEFIČNÍ ADVENTNÍ

K NCERT
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 18:00

NORMÁLNÍ DEBIL
Autor a režie: Robert Bellan

Osoby a obsazení:
NORBERT INTRIBUS ... Josef Pejchal
MUŽ, OTEC, ŘEDITEL, TRENÉR MÁČALA, BRANKO, DR. CVACH ... Petr Borovec
ŽENA, MATKA, UČITELKA ČERTÍKOVÁ, UČITELKA PAVLÍKOVÁ, SIMONA, DR. KRÁLOVÁ, FOTBALISTA, VELEBOVÁ ST. ... Jindra Janoušková
DĚVČE, VELEBOVÁ ML., TV HLASATELKA, KAMILA, DR. ČEŇKOVÁ, SOUSEDÉ HUDEČKOVI, FOTBALISTA ... Eliška Lásková (původně roli nastudovala
Jana Ondrušková, která 1. 9. 2019 nastoupila do angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni)

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

Délka: 1 hodina 40 minut (s přestávkou). Hudba v představení užita na základě licence OSA.
Pořadatel představení JDO Jaroslav Luže

28. prosince v 19:00, sokolovna Luže
Předprodej vstupenek v IC Luže

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

Z DĚNÍ V LUŽI

PROSINEC 2019
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KYNOLOGIE LUŽE
Po prázdninové pauze jsme se opět pustili do závodního klání. V září se sl. Vomočilová P. rozjela na tradiční 22. ročník
Lukovského poháru. Počasí bylo ,,hrozné“
přesto to závodníky neodradilo a v počtu

60 zúčastněných se pustili do boje i s počasím. Zde sl. Vomočilová skončila na 2.
místě v IPG 1 (stopa, poslušnost, obrana).
V měsíci říjnu 5., jsme dojeli do České Třebové – Podhorka na Stopařskou speciálku
sl. Laurová T. 6. místo ZZO (poslušnost),
p. Kopecká K. 4. místo ZM (stopa, poslušnost), sl. Vomočilová P. 7.místo IGP 1

STÁLE MŮŽETE
POSÍLAT NOMINACE
NA SPORTOVCE ROKU  
Ve středu 19. února 2020 od 18 hodin
se v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi
uskuteční slavnostní předávání cen ankety
Sportovec roku, jejímž vyhlašovatelem je
Sportovní unie Chrudimska.
Nejen sportovní organizace, ale i široká
veřejnost může podávat 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. Věříme, že ocenění
opět zvýrazní společenský význam sportu
a zvýší zájem o aktivní sportování.
Nominace ve zmiňovaných kategoriích
mohou zájemci do 6. ledna 2020 zasílat jednoduchým způsobem přes webové
stránky
https://chrudim.cuspce.cz/nejuspesnejsi-sportovci/ nebo listovní poštou
na adresu: Sportovní unie Chrudimska,
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.
Vojtěch Čižinský, předseda Sportovní
unie Chrudimska

(stopa, poslušnost) tady nám pršelo o něco
méně. Další ZKO, které jsme navštívili 19.
10. bylo Letohrad a jejich Kyšperecká noc
p. Kopecká K. 3.místo, zde bylo i speciální noční zadržení při umělém osvětlení.
Celou naši závodní sezonu jsme ukončili v Poličce za velmi krásného počasí
a s velkým úspěchem. V kategorii ZZO
(poslušnost) p. Králík V. 3. místo, v ZZO1
(poslušnost, překážky) p. Vodičková H. 2.
místo, v IGP1(stopa, poslušnost, obrana)
sl. Vomočilová P. 3.místo, v ZVV1 (stopa,
obrana) p.Kopecká K. 5. místo, v ZVV1
(poslušnost, obrana) sl. Simonová Z. 6.
místo.
Díky našemu nejstaršímu cvičícímu
páru - p. Králík V. a fena Borgie, kdy jejich
první závody v r. 2014 skončili 2. místem
se ZKO Luže opět dostalo mezi známé kynologické organizace. Poslední člen, který
nás reprezentoval v r. 2012 byl Nešpor A.
Dalším úspěchem bylo složení zkoušek
sportovního výcviku - Laurová T. ZZO,

NÁVŠTĚVA ZŠ
Dne 22. října se žáci 4.B a dne 14. listopadu se žáci 4. A naší lužské školy vydali na „návštěvu radnice“. Dostalo se jim
vřelého přijetí paní starostky V. Pešinové
a paní manažerky MAS SKCH E. Feyfarové. Dozvěděli jsme se, co všechno musí
řešit, aby vše ve městě fungovalo a jak
nutná je vzájemná spolupráce. Žáci dostali i prostor na zvídavé dotazy. Přišli s návrhy, co by se jim líbilo vylepšit ve městě
a ve škole. Jsme rádi, že vedení města na
děti myslí. Přejeme, aby plánované projekty dobře dopadly!
Velké díky!!! Čtvrťáci

Novák Jan ZZO1, Kopecká K. ZM.
Dne 21. 9. 2019 se v Jaroměři konala
Oblastní výstava německých ovčáků, které se účastnil p. Nešpor A. se svojí fenou
Qwina Mo-Vake.
Ve třídě mladých fen krátkosrsté získali,
velmi dobrá a skončili celkově na 5. místě.
Byla to jejich druhá výstava. Gratulujeme!
Všem velice děkuji za reprezentaci
ZKO a města Luže

K. K
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc listopad, začali aktivně naši
předškoláci zahájením plaveckého kurzu
ve městě Skuteč, který bude naše plaváčky provázet do konce kalendářního roku.
Na svatého Martina kouřilo se z komína.
Za komínem meluzína,
kvílí, skučí – přijde zima.
Pak se nebe zamračilo,
náhle bylo všude bílo.
Svatý Martin na svém koni,
Bílé mraky nebem honí.
Touto básní děti ze třídy Měsíček přivítaly svatého Martina i s jeho sněhovou
nadílkou. Po první letošní sněhové nadílce
naši Mateřskou školu 19.1.2019 navštívilo
Divadlo Kozlíček „Hloupý Honza“. Další významná akce měsíce listopad byl 13.
ročník Vánočního čarování na téma „Můj
vysněný dárek“, spojený s výstavou výrobků dětí, tvořivými dílnami a občerstvením.
Děkujeme Všem zúčastněným za pomoc
s realizací akce a na její účasti. V pondělí 25.11. 2019 nás poctili návštěvou děti
a paní učitelky z prvních tříd, kteří pro nás
připravili krátké čtení, které se od začátku školního roku naučily. My jsme je za
odměnu dovedly zpět do školkových her
a vzpomínek. Konec měsíce se pro všechna naše oddělení nesl v duchu návštěv
Vánočních výstav, a to na Hradě Košumberk a v Hamzově Léčebně. Za obě tato
pozvání mnohokrát děkujeme.
Kolektiv MŠ

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
- SDH DOLY
Hasičský výlet
V sobotu 14. 9. 2019 jsme se vydali na
hasičský výlet. Dopoledne jsme strávili
v archeoparku Všestary, kde jsme mohli
prožít kousek pravěkého způsobu života.
Expozice je zde rozdělena do dvou částí vnitřní a venkovní. V té venkovní jsme si
prohlédli ukázky pravěkých staveb, jako
je neolitický dům, polozemnice ze starší
doby kamenné nebo pohřebiště s mohylami. Hlavně dětem se pak líbily praktické
ukázky nejrůznějších pravěkých činností
- drcení obilí, broušení kamenných seker
a spoustu dalších. Vnitřní expozice je
rozdělená do tří pater a představuje tak

Z DĚNÍ V LUŽI
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OBLASTNÍ
CHARITY PARDUBICE VE MĚSTĚ LUŽI
Oblastní charita Pardubice tradičně organizuje na Pardubicku již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky.
V Luži sbírka tradičně proběhne ve spolupráci s římskokatolickou farností v sobotu 4. ledna 2020.
Do největší dobrovolnické akce v České republice se může zapojit každý, kdo
chce přinášet radost a zároveň pomoci
s dílem Charity. Jako dobrovolníky rádi
přivítáme jednotlivce i celé rodiny – babičky, dědečky, maminky a tatínky s dětmi, kteří svátek Tří králů využijí k návštěvám blízkých a sousedů a spolu s přáním
do nového roku ponesou dobrou zprávu
do světa a zároveň pomohou Charitě
v péči o lidi v nouzi. Dobrovolníci starší 15 let se mohou stát vedoucími skupinek Tří králů.
Každý vedoucí bude vybaven průkazem
a zapečetěnou pokladničkou s logem
Charity. Dobrovolníky, kteří se chtějí
do Tříkrálové sbírky zapojit, prosíme
o kontaktování paní Mgr. Marie Hubálkové (nejlépe již před Vánoci) na hubal-

kova@charitapardubice.cz či na telefonu
777 736 015.
Jako každý rok většina prostředků vybraných při Tříkrálové sbírce zůstává pro
pomoc v regionu. V roce 2020 bude největší část výtěžku sbírky v regionu použita na vybudování paliativní ambulance
Domácího hospice a rozšíření Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v nouzi a Služeb pro pěstouny.
Oblastní charita Pardubice je jedním
z největších poskytovatelů sociálních
a zdravotních služeb na Pardubicku a přispívá k tomu, aby rodiny mohli zůstávat
spolu i v náročnějších podmínkách, kdy
naši blízcí potřebují zvýšenou péči a pomoc.
O službách pardubické Charity se dozvíte více na www.pardubice.charita.cz nebo
na www.facebook.com/charitapardubice.
Všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky předem děkujeme za důvěru,
pomoc a štědrost.

podzemí, život a duchovní svět prehistorických lidí. Zajímavý byl i model pravěké krajiny s jeskyní a krátký film.
Archeopark bavil především děti a ty
větší zase pivovar Nová Paka, kam jsme
se vydali odpoledne. Při prohlídce pivovaru jsme se seznámili s výrobními postupy i s tím, jak to v pivovaru vůbec chodí

od úplného začátku až po hotové pivo.
A samozřejmě nechyběla ani nejočekávanější část prohlídky, a to ochutnávka piva
z ležáckého tanku, ale i místních specialit
jako je třešňové a konopné pivo.

Bc. Jan Lohynský, PR pracovník
+420 775 296 842, jlohynsky@charitapardubice.cz

Posvícenská zábava
Na konci října hasiči pořádali posvícenskou zábavu, i když posvícení jako takové bylo až o týden později. Celý večer doprovázela kapela MTO Klešice a kromě
výborného občerstvení byla připravená
i tombola.
Rozsvícení vánočního stromku
Do konce roku nás čekají ještě tři větší
akce, a to výroční valná hromada, mikulášská nadílka a především pak v pořadí

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
třetí rozsvícení vánočního stromku na
návsi v Dolích, na které jste všichni srdečně zváni. To proběhne v sobotu 7. 12.
2019. Od 15:30 budeme zdobit stromek,
vařit a ochutnávat různé druhy svařáku
a punče a pochutnávat si na voňavém cukroví. V 16:30 se k nám pak připojí skauti z Luže a společně rozsvítíme stromek
a zazpíváme si pár vánočních koled.
   Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nám v průběhu celého roku
pomáhali při přípravě akcí a podporovali nás i náš hasičský sbor. Velký dík také
patří vedení města Luže za vstřícnost
a ochotu.
SDH Doly Vám všem přeje krásné
prožití vánočních svátků a doufáme, že i
v příštím roce se nám povede připravit aspoň stejně tak povedené akce jako letos.

ZE SETKÁVÁNÍ
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Na závěr bych chtěla poděkovat všem
za účast, dobrou náladu i přes déšť
a opravdu chladné počasí. Doufám, že se
sejdeme v hojném počtu i na další akci
– 2.11.2019 v 17.00 hodin lampionový
průvod. Hlavní sponzoři drakiády – Alukov a.s., Sekera Jiří, Uniqa pojišťovna
a.s., Stahoňová Alena dámská&pánská
móda – DĚKUJEME.
V obci Dobrkov dne 6.10.2019
Sekerová Lucie

ZDISLAV
Sraz rodáků ze Zdislavi a Hvězdy se
uskutečnil 14.10.2019 od 14 hod. v Mysliveckém domě. Účast jak místních, tak
i z daleka byla velká, jako dobré nálady
a hojnost doneseného jídla. Díky Jitko
za servis.

V JANOVIČKÁCH

DRAKIÁDA – DOBRKOV

Betlémské světlo v Janovičkách
Štědrý den si i letos můžete zpříjemnit
výletem do kostela v Janovičkách. Přijďte posedět, vzpomínat, rozjímat, setkat
se s ostatními. Od 10 do 16 hodin tu pro
Vás bude otevřeno, kostel bude vánočně
vyzdoben, díky lužským skautům si také
můžete odnést Betlémské světlo.
Po Vánocích kostel na několik měsíců
zůstane zavřený. My ve Spolku už ale
začínáme připravovat program na příští
rok. Uvítáme Vaše tipy na to, co by se
v kostele mohlo dít, co by se Vám tu líbilo.
Děkujeme Vám za přízeň v letošním
roce a těšíme se na setkávání v roce
příštím. Jsme rádi, že kostel i díky
Vám, kteří přicházíte, dostal nový
život a opět slouží lidem. Přejeme

Dne 5.10.2019 v 15.00 hodin se v obcDobrkov konala drakiáda.
Sice nám počasí nepřálo, ale i tak bylo
23 účastníků, z toho 9 dětí.
Vidět jsme mohli 9 draků. Někteří draci létali do oblak, jiní se drželi u země,
jeden se nám chytl na udici.
V čp 1 bylo nachystáno občerstvení,
dárečky a diplomy za draka letce, fešáka, obra, vozemboucha, hrdinu. Děti si
odnesly odměny i za: účast, namalované
obrázky, atd....

Vám klidné svátky strávené s rodinou
a blízkými.
Spolek Janovičky
janovickyspolek@gmail.com
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•

DRAK LETEC – HAVLÍČKOVÁ VALENTÝNKA

•

DRAK VOZEMBOUCH – JEDINÁK
DAN

•

DRAK FEŠÁK – JIRKOVÁ MARKÉTA

•

DRAK OBR – SEKERA SEBASTIAN,
SEKEROVÁ SABINA

•

DRAK HRDINA – SEKERA DAVID

ZPRÁVY Z BĚLÉ
Srdečně Vás zveme na náves obce
v sobotu 7. prosince 2019, kde se bude
konat od 16 hodin „Malý vánoční jarmark“ a od 17 hodin bude zpívání koled
s rozsvěcením vánočního stromu a s kulturním programem. Hasiči pro Vás opět
připraví voňavý punč a něco sladkého na
ochutnání.
Výroční schůze hasičského sboru
Bělá, se koná v sobotu 14. prosince od
18 hodin na salonku hostince „U Jonáše“.
Rok utekl jako voda a již se nám
blíží 8. ročník turnaje ve společenské
hře „Člověče, nezlob se“, který se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 od 14 hodin na sále hostince „U Jonáše“. Přihlášky můžete již nyní volat na tel. 724 289
722 pan Sychra, nebo se hlásit přímo
v hostinci. Startovné za hráče činí 100
Kč. Vhodné pro hráče od 6 let do 99 let.
Počet míst omezen. Prozatímní rekord
turnaje je 76 hráčů. Překonáme ho letos?                                                                                              
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ZE ZÁKLADNÍ
ŠKOLY …
i když se v listopadu krátí dny a příroda
se pomalu připravuje k zimnímu spánku,
u nás ve škole nic nenasvědčuje tomu,
že bychom se chystali lenošit. V průběhu
uplynulého měsíce se na naší škole uskutečnilo velké množství akcí a aktivit, se
kterými Vás chceme seznámit.
V pátek 1. listopadu měli žáci II. stupně
přednášku o hudebních nástrojích, která
byla doplněna o praktické ukázky.
V následujícím týdnu si žáci 9. ročníku
vyzkoušeli praktické aktivity v Integrované střední škole technické ve Vysokém

Mýtě, žáci 4. ročníku byli v Hamzově léčebně popřát k 10. narozeninám postavičce zdejšího arboreta – Kaštánkovi, a žáci
1. a 2. ročníku vyrazili v rámci projektu
„Les ve škole“ poznávat Tajemství lesa.
Vyprávění myslivce „Radka“, který za
žáky přijel až z Moravy, bylo velice zajímavé a poutavé. Žáci se při něm dozvěděli mnoho zajímavých informací. Trofeje
parohů a rohů z jelena, srnce, daňka, losa
nebo muflona jim doslova braly dech. Vše
si osahali, potěžkali a důkladně prohlédli.
Díky lese, že nám dáváš takovou krásu
a bohatství!
Zajímavé a praktické aktivity si vyzkoušeli žáci volitelného předmětu Přírodovědné praktikum, kteří nejprve chytali
ryby na Voletickém rybníku. Jan Chadima,
Aleš Svoboda a Marek Richter nejprve
svým spolužákům teoreticky povykládali
o rybaření a pak již ve skupinkách zkoušeli, jak se chytají dravci. Úspěchem bylo

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
chycení dvou štik, z nichž jedna měřila
úctyhodných 75 cm. Obě ryby byly šetrně vráceny do vody. Děkujeme místnímu
rybářskému spolku za tuto příležitost!
Ve středu 13. listopadu se pak žáci Přírodovědného praktika vydali do Olomouce v rámci projektového dne „Olomoucká
věda,“ když nejprve navštívili v rámci
dne otevřených dveří Ústav experimentální botaniky a poté v Pevnosti poznání
absolvovali program pro školy zaměřený
na chemii s názvem „To je bomba“ a poté
ještě „vědeckou výtvarku.“
Již tradicí se stalo sázení stromků dětmi z 1. tříd. I letos přišla nabídka od pana
Roubínka, člena místního spolku Krajinka, na sázení stromků. 7. 11. 2019 jsme se
ráno vydali na známé místo k Židovskému
hřbitovu, kde na nás již čekali p. Roubínek
a p. Košvanec. Tentokrát jsme sázeli jabloně a 1 hrušeň, která bohužel uschla. Do
připravených jam jsme stromky zasadili
a pak zalili. Počasí nám přálo a sluníčko
nás po celou dobu při práci pěkně zahřívalo. Dozvěděli jsme se také, čím jsou pro
nás ovocné stromy důležité a jakým způsobem jablka zpracováváme. Děkujeme
spolku Krajinka, že nám umožnil stromky
zasadit a těšíme se, až se půjdeme na jaře
na „naše“ stromky podívat.
30. výročí listopadových událostí jsme
si připomněli mj. v rámci projektu „Příběhy bezpráví,“ kdy paní učitelka Holomková ve spolupráci s organizací Člověk
v tísni připravila pro žáky 9. ročníku besedu s pamětníkem listopadu 1989. Žáci
1. stupně navštívili Muzeum v Chrudimi,
kde absolvují program pro školy s názvem
Rok 1989.
Žáci 9. ročníku se na počátku listopadu
zúčastnili exkurze v Krizovém centru J.
J. Pestalozziho v Chrudimi, kde jim byly
představeny nové prostory centra, činnost
jednotlivých oddělení a celkové zaměření
společnosti. Dále byla pro žáky zajištěna
beseda na Úřadu práce v Chrudimi, kde
pro ně v rámci kariérového poradenství
bylo připraveno několik aktivit na zamyšlení se nad výběrem budoucího povolání.
Setkání mělo žákům pomoci se rozhodnout, kterou školu podle jakých kritérií
vybírat. Také měli prostor pro úvahy, co
by mělo být rozhodující při jejich výběru.
Formou různých aktivit se zamýšleli nad
aspekty ovlivňující jejich výběr atd.
Počátkem listopadu proběhla ve škole
schůzka zástupců okolních středních škol
s žáky 9. třídy a rodiči těchto žáků. Žáci
také absolvují návštěvu poradenských
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míst k volbě povolání na Úřadu práce
v Chrudimi a na Centrumce v Pardubicích.
Velmi napilno bylo také ve školní družině, kde se na konci října vydali na výpravu
do lesa:
„Ve středu 23. 10. 2019 jsme se vydali
hned po obědě na výpravu do lesa. Naším cílem bylo místo v lese u Paletínské
kaple, kde stojí krmelec pro zvířata. Tady
na nás už čekali členové mysliveckého
spolku Hubert (R. Kostelecký, L. Křivka,
M. Křivková). Děti se tu od pana Křivky
dozvěděly, jak lesní zvířata tráví zimní období (zda spí či nespí zimním spánkem)
a pokud nespí, co je jejich potravou
v zimě. Pan Kostelecký pak dětem předvedl výcvik loveckých psů (období honů),
paní Křivková děti nadchla ukázkou
svých dravců (způsob lovu). Do krmelce jsme uložili potravu, kterou jsme pro
zvířátka donesli. Krmelec byl plný. Děti
přinesly seno, ořechy, jablka, kukuřici,
mrkev, zrní, …. Po odevzdání potravy do
krmelce se děti pustily do stavby domečků
pro zvířátka.
Své získané poznatky jsme si mohli
ověřit hned na místě. Do svého předem

nakresleného lesa si děti nalepily zvířátka
a za pomoci myslivců určovaly, zda jejich
zvíře spí či nespí zimním spánkem a přilepovaly k nim karty s potravou pro ně. Naši
návštěvu lesa jsme ukončili „uzamknutím
lesa“ básničkou „Zamykám, zamykám
les“, rozloučili jsme se s myslivci a vydali
se na cestu zpět do školy.
Užili jsme si příjemné podzimní odpoledne. Děkujeme za spolupráci členům
mysliveckého spolku.“
V pátek 8. listopadu si pak družina
připravila pro děti a jejich rodiče Strašidelnou stezku, na které letos měly děti zachránit DÝŇÁKA, kterého nám ukradla
ze zahrady strašidla. Startovalo se u budovy malé školy, kde se děti ve strašidelných
kostýmech podepsaly na startovací listinu,
vyfotily se a vyrazily na trasu. Směr trasy jim určovala světýlka. Cestou potkaly
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POLEDNICI a KLEKÁNICI (určit čas
na hodinách), BLUDIČKY (svoji odvahu prokázat podpisem na dýni), LOUPEŽNÍKY (vystřelit pomocí nafukovacího balonku), VODNÍKA (podle chuti
mu vybrat správnou vodu), ČARODĚJNICE (hmatem poznat jejich mazlíčky
v kleci), ČERTY (napsat a podepsat si
své hříchy) a BÍLOU PANÍ (ozdobit její
okolí navázáním mašlí). Za každý splněný úkol odvážlivci dostali od strašidel dílek DÝŇÁKA. Stezka končila na
hradě, kde čekala na děti malá odměna
a občerstvení (opékání buřtíků). Závěrem jsme vyhlásili ta nejlepší strašidla
z dětí i dospěláků. Z dětí vyhrála A.
Poslušná (MUMIE) a T. Cepl (KOSTLIVEC), z dospěláků to byla paní V.
Záleská (ČERNÁ VDOVA) a paní M.
Márová (ČERTICE). Všichni jsme si
užili pěkný strašidelný večer, na kterém
bylo 61 dětí a přibližně 55 rodičů.
Děkujeme strašidlům, která se postarala o stanoviště: SRPŠ (p. M. Márová, p. V. Šlégrová, M. Lexová), žáci 7.
ročníku (R. Podolská, E. Kobusová, M.
Richter, A. Svoboda), žáci 9. ročníku (H.
Novotná, N. Kubelková, N. Smejkalová,
K. Skřivanová, V. Klincová, Z. Schlosserová). Poděkování patří i kuchařkám
ze školní jídelny za výborný čaj a všem,
kteří nám s touto akcí pomohli.

A co nás ještě čeká v předvánočním
čase?
Na začátku prosince navštíví jednotlivé
třídy Mikuláš v doprovodu andělů a čertů.
Kdo byl v historii Mikuláš a jakou podobu má slavení svátku sv. Mikuláše dnes?
To se dozvíme od žáků 4. B, kteří pilně
nacvičovali krátké divadelní vystoupení.
Jak se jim povede, můžete posoudit třeba
6. prosince na Tradičním předvánočním
posezení v Sokolovně Luže či v některém
z lužských domovů pro seniory.
9. prosince nás čeká program Eurocentra „Vánoce v zemích Evropské unie.“
Jedná se o oblíbenou přednášku, která
žáky 3. až 5. ročníku seznámí s původem
Vánoc a rozmanitostmi vánočních oslav,
tradic, pokrmů a kuriozit napříč Evropou.
Do prvních dvou ročníků zavítá paní Johana Jirásková s interaktivním programem Poselství Vánoc, který je u žáků
velmi oblíben.
Opět se vydáme do Hamzovy léčebny na pavilon L, kde spolu s paní Janou
Zavřelovou budeme mít Vánoční tvoření.
Žáci si vyrobí svícínky z přírodnin, které
jim ozdobí třeba na Vánoce štědrovečerní
tabuli.
Na programu je i celoškolní besídka
v sokolovně. Vystoupí zde čtvrťáci se
svou hrou, zatančí místní romský taneční
soubor Loly Růža a těšíme se i na vystou-
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pení školního Dramatického kroužku.19.
a 20. prosinec bude jakýmsi dárkem pro
naše žáky. 1. stupeň pojede na žáky zvolené filmové představení do Cinema City
v Pardubicích a 2. stupeň do pardubického Cinestaru.
Poslední školní den v tomto kalendářním roce bude patřit třídním besídkám.
Vzájemně se obdarujeme, zazpíváme
koledy, ochutnáme cukroví a popřejeme
nádherné Vánoce!
V rámci školního parlamentu připravujeme aktivity pro spolupráci s partnerskou školou ve slovenském Podolínci
a v rámci výuky Anglického jazyka se pro
žáky II. stupně připravuje zájezd do Londýna a okolí.
Ve spolupráci se SRPŠ také chystáme
ve škole Vánoční tvoření pro děti a jejich
rodiče, které se uskuteční v pátek 13. prosince v odpoledních hodinách ve školní
jídelně, na které Vás srdečně zveme.
Na závěr našeho příspěvku do Lužského zpravodaje bychom Vám všem chtěli
popřát klidný a požehnaný čas vánočních
svátků a radost z času stráveného v kruhu
rodiny a přátel. Přejeme všem „Šťastné
a veselé!“
Mgr. Lenka Psotová, Věra Zavřelová,
Mgr. Vít Hospodka a učitelé ze Základní školy Luže
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ZAPALTE SVÍČKU ZA DĚTI Z KOŠUMBERKA
Mezi účastníky pietní vzpomínky na hřbitově v Luži byly početně významně zastoupeny děti
z dětských pavilonů Hamzovy léčebny a ze školní družiny ZŠ Luže.
K uctění památky dětí, které
v letech 1901 - 1960 zemřely na TBC
v tehdejším tuberkulózním sanatoriu,
bylo zapáleno přes 100 svíček.
František Hamza byl ještě studentem
pelhřimovského gymnázia, když doktor
z německého venkova, Robert Koch, po
letech bádání zveřejnil svůj objev, dokazující, že tuberkulózu způsobují drobné
organismy – bakterie. To se psal rok 1882.
Hamza později mnohokrát uvedl, že ho
ke studijnímu zaměření na TBC přivedl
zájem o etnografii. Počátkem 90. let 19.
století se podílel na přípravách Humpolecké národopisné výstavy, v rámci kterých chodil po staveních a sháněl exponáty. Byl tak svědkem, v jak zanedbaných
chalupách lidé žijí, viděl chrchlající starce
s batolaty na klíně, děti s oteklými žlázami, s boulemi na krku. Nakažené děti dál
šířily nemoc v přeplněných třídách. Lidé
neměli povědomí o základních hygienic-

kých návycích ani o způsobu, jak se chránit před nákazou infekčními nemocemi.
Byl si vědom, že u dětí je potřeba začít,
ty ještě mají naději. Proto nastoupil svou
studentskou praxi v dětské nemocnici se
specializací: tuberkulóza dětského věku.
Především pak tuberkulóza mízních žláz
– skrofulóza. A tehdy se také rozhodl, že
až dostuduje, tak zřídí sanatorium pro děti
s tuberkulózou. Hledal pro něj v Čechách
místo v hezké krajině s mírným a zdravým podnebí.
Ruku v ruce s tímto bylo také rozhodnutí, že ve svém sanatoriu bude přijímat
i chudé, kteří si nemohou dovolit zaplatit za léčbu. Vycházel z toho, že zámožní zaplatí o něco více a tím prostředky
postačí i na léčbu chudých. Manželka
Julie svého muže krotila: „Bohatí pošlou nemocné děcko k moři nebo do Alp,
i kdyby stokrát věděli, že by je Hamza v
Čechách také uzdravil. Švýcarsko nebo
Itálie zní mnohem lépe. Je poznat, že na
dítěti nešetřili.“ František Hamza, ale
šel za svou vizí a tuberkulózní sanatorium, jak víme, podle tohoto vzoru v Luži
v roce 1901 založil.

Dnes již také podle statistik víme, že
v letech 1901 – 1921 bylo v Hamzově
tuberkulózním sanatoriu léčeno 4208 dětských pacientů, z nichž zcela vyléčených
bylo 2196 a zlepšených 1665. Bohužel si
tato zákeřná nemoc vyžádala i 108 obětí,
což se do roku 1960 vyšplhalo na smutných 168.
Vzpomeňte na ně spolu s námi v tiché
vzpomínce…
Na podkladu knihy Ilony Borské - Kdo
byl Hamza
Bc. Veronika Šťovíčková

REAKREDITACE V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ POPÁTÉ
Hamzova léčebna v Luži Košumberku
prožila ve dnech 16. a 17. října 2019 opět
napjaté dny, protože tým auditorů ze
Spojené akreditační komise (dále SAK)
pečlivě a velmi detailně zkoumal zda,
a jak se v HL plní akreditační standardy
pro následnou péči. To, že šlo již o pátou
akreditaci, neznamenalo, že už všechno
ovládáme, a že my všichni v léčebně neděláme chyby. Nicméně za patnáct let,
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kdy se léčebna aktivně snaží v celém
rozsahu zorganizovat práci všech pracovníků v souladu s přijatými platnými
postupy dle standardů SAK bylo patrné, že hrubé systémové chyby jsme již
v minulosti odstranili. Objevují se však
nové cíle ve smyslu lépe zorganizovaných činností, zpřesnění a zjednodušení
dokumentace, postupy omezující vznik
náhodných chyb a další.
Dle závěrečného hodnocení auditorů
prodloužilo představenstvo SAK o. p. s.
léčebně certifikát kvality na další tři roky.
Pro nás v léčebně zůstává výzva dále
zkvalitňovat vlastní organizační postupy
tak, aby nemohlo docházet k chybám,
a tím aby byla zajištěna trvalá kvalita
naší léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče.
Poděkování a gratulace náleží též
pracovišti ortopedické protetiky, které
obhájilo též další kolo svého vlastního
recertifikačního šetření dle norem ISO,
provedeného firmou NQA Jihlava.
MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel HL

Nabízíme volné pracovní místo na pozici
STAVEBNÍ TECHNIK
Náplň práce:
 Příprava a realizace stavební údržby; spolupráce na zajištění projektové dokumentace staveb, kontrole
rozpočtu a provedení stavby.
 Technický dozor na svěřených stavbách až do stádia předání provozovateli.
Nabízíme:
 Plat dle praxe, osobní ohodnocení + odměny.
 Nástup možný ihned. Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení; úvazek 1,0.
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.
Požadujeme:
 SŠ ve stavebním oboru, s praxí min. 3 roky.
 Výhodou osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby.
 Organizační a komunikační schopnosti, samostatnost.

Životopis s přehledem dosavadní praxe a fotokopie dokladů o vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:
per@hamzova-lecebna.cz , do 13.12.2019, bližší informace na tel. 469 648 103.
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PROSINCOVÉ DOBROTY
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Navštivte naši kavárnu v areálu Hamzovy léčebny, čekají tam na Vás
tyto dobroty ☺






výborná káva Reserva od Espressa
s láskou připravované zákusky, dortové řezy
buchty jako od našich babiček
chlebíčky, saláty - nové Zvičinské lahůdky
široká škála alko i nealko nápojů
pro Vaši dobrou náladu

Na vánoční svátky si můžete u nás objednat cukroví, pečivo, vánočku …
Těšíme se na Vás každý den od 9.00 – 18.00, o víkendu od 11.00 – 18.00 hod.

KAM ZA KULTUROU
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Vstupenky na Hudební Skuteč už v prosinci
Od prosince jsou v prodeji vstupenky na XVII. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč.
Ten proběhne v termínu od 22. března do 17. května 2020.
Během těchto dvou měsíců můžete ve Skutči a okolí navštívit celkem 15 koncertů/představení. Mezi
lákadla patří samotný úvod, který nabídne vynikajícího houslistu Jiřího Vodičku s Moravskou filharmonií
Olomouc. Velké oblibě se vždy také těší koncerty na zimním stadionu. Tam zavítá nejprve zpěvačka
Dasha s Filharmonií Hradec Králové a poté Marta Jandová s Václavem Noidem Bártou v projektu
RockSymphony.
V programu dále figuruje opera Prodaná nevěsta, balet Louskáček, opereta Na tý louce zelený nebo
muzikál Starci na chmelu. Na koncertech v okolí vystoupí například zpěvačka Irena Budweiserová,
hobojista Vilém Veverka či slovenská herečka Božidara Turzonovová.
Závěr festivalu bude neméně slavnostní. Skutečské publikum potěší vokální kvarteto 4TET v čele s Jiřím
Kornem.
Více informací získáte na stránkách hudebni.skutec.cz.

MĚSTSKÁ POLICIE
SKUTEČ INFORMUJE

Z činnosti Městské policie
S příchodem podzimních měsíců řešili
strážníci na katastrech pověřených obcí
na stovku oznámení občanů, které se
týkaly především špatného parkování,
výskytu volně pobíhajících zvířat, protiprávního jednání na úseku občanského
soužití, veřejného pořádku a majetku, založení černých skládek, či protiprávního
jednání podomních prodejců. Ve dvou
případech strážníci odhalili řízení pod vlivem alkoholu a asistovali při resuscitaci
ženy na náměstí ve Skutči.

chodníku. Nákladní vozidlo následně sjelo do ulice Husova k mostu, kde už na řidiče čekal strážník. Následně byla na místo přivolána hlídka Skupiny dopravních
nehod Policie ČR, která si věc převzala
k dalším úkonům.

Vážení občané,
úvodem mi dovolte, abych Vás seznámil
s aktualitami, jež se týkají nejen činnosti
STRÁŽNÍCI ŠETŘENÍM ZJISTIMěstské policie Skuteč za poslední období,
LI PACHATELE DVOU ČERNÝCH
ale i otázek samotného fungování MP a perSKLÁDEK
sonálního stavu. Od 1.10.2019 nastoupila
19.09.2019, 10:54 hodin, pod Voleticemi ;
do řad městské policie nová kolegyně paní
12.10.2019,14:48 hodin, ul. Jeronýmova, Luže
Pavla Kostelecká, která se nyní nachází ve
školicím středisku Neratovice, kde se přiUvedené založení černé skládky, přespravuje na složení zkoušky odborné způněji jednání neznámého pachatele, který
sobilosti strážníka. Do výkonu služby bude NÁKLADNÍ VOZIDLO SI NA NÁ- odložil odpad mimo místo k tomu určezařazena po úspěšném složení zkoušky MĚSTÍ PRORAZILO PNEUMATIKY né, zaevidovali skutečští strážníci v září a
začátkem prosince 2019. Za celý kolektiv 16.09.2019, 12:45 hodin, nám.plk. Josefa říjnu. V obou případech došlo k provedestrážníků bych nové kolegyni popřál ne- Koukala, Luže
Při výkonu běžné hlídkové činnosti
jen úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti, ale i mnoho štěstí a úspěchů při na náměstí plk. Josefa Koukala v Luži si
+420 469 strážníka
326 486, 487 • mobil:
+420
731 557 477,
422 • e-mail:
lenka.fridlova@skutec.cz
,m
 atej.zelinka@skutec.cz•
službu
konající
strážník
povšiml,
že při
samotném výkonu• telefon:
zaměstnání
• hudebni.skutec.cz
•
městské policie. Jsem přesvědčen o tom, že úhybném manévru dvou nákladních vonová kolegyně bude pro MP Skuteč velkým zidel došlo u jednoho z nich k najetí na
přínosem a že vše zvládne bez vážnějších obrubu chodníku, čímž došlo k proražení
dvou pneumatik u návěsu vozidla a mimo
problémů. Službu tak od prosince budou
to i k poškození obrubníku a dlažby na
vykonávat celkem čtyři strážníci.
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ní šetření, které bylo v obou případech
s kladným výsledkem- byla zjištěna osoba pachatele. Oba skutky byly pro podezření ze spáchání přestupku proti zákonu
o odpadech postoupeny věcně a místně
příslušnému správnímu orgánu k projednání.
ŘÍDILI POD VLIVEM ALKOHOLU
20.10.2019, 01:22 hodin, Radim a ul.
Husova, Luže
Při výkonu běžné hlídkové činnosti si
noční směna strážníků Městské policie
Skuteč povšimla v obci Radim protijedoucího vozidla, které nevyužilo zákonem stanoveného osvětlení. Následným
zastavením vozidla a kontrolou osádky
bylo zjištěno, že řidič nevlastní řidičské
oprávnění a dále, že je pod vlivem alkoholu. Z tohoto důvodu byla vyrozuměna
hlídka Policie ČR, která se během několika minut dostavila na místo a převzala
si věc k provedení dalších úkonů. Kromě
řidiče se ve vozidle nacházel i spolucestující, který se v průběhu provádění
úkonů na místě posilňoval alkoholem.
Policií ČR bylo řidiči vozidla zakázáno
pokračování v jízdě a i spolujezdec byl
opakovaně upozorněn, aby odešli pěšky
a vozidlo zde zanechali.
Téhož dne v 02:20 hodin strážníci zastavili stejné vozidlo podruhé. Nedaleko
od místa první kontroly, ovšem tentokrát
se „role“ vyměnily - řídila osoba předchozího spolujezdce a řidič se „pouze
vezl“. I v tomto případě byla na místo

ZAJÍMAVOSTI
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přivolána hlídka Policie ČR, která si převzala i tuto osobu k provedení potřebných úkonů pro podezření ze spáchání
trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

ků není externí defibrilátor AED a s přihlédnutím k poskytování první pomoci
strážníky uděláme maximum pro to, aby
zřizovatelem došlo k pořízení tohoto
zařízení a my byli schopni poskytnout
první pomoc v daných případech lépe
a efektivněji než doposud.
Závěrem Vám všem přeji, za celý kolektiv strážníků Městské policie Skuteč,
krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do
Nového roku.
Vzhledem k počtu strážníků nemůže městská policie zajistit nepřetržitou
službu.
V případě Vašeho zájmu o kontaktování
strážníků osobně na služebně, učiňte tak,
prosím, po předchozí telefonické domluvě na pohotovostním telefonním čísle.
Strážníci tráví převážnou část pracovní
doby v terénu a bez předchozí telefonické domluvy byste je nemuseli na služebně zastihnout. Pokud se nedovoláte na
pohotovostní telefonní číslo 731 557 507
a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.
Veškeré aktuality Městské policie
Skuteč naleznete na oficiálních webových stránkách www.mp.skutec.cz a na
sociální síti Facebook: Městská policie
Skuteč.

STRÁŽNÍK ASISTOVAL PŘI RESUSCITACI ŽENY
06.09.2019, Palackého náměstí, Skuteč
V pátek 6.9.2019 v dopoledních hodinách se obrátil na strážníka MP Skuteč,
t.č. mimo službu, občan města Skuteč,
který oznámil, že na Palackého nám. ve
Skutči došlo ke kolapsu ženy.Strážník
se ihned dostavil na místo, kde se již
nacházela posádka RZP Skuteč. Po kontaktování záchranářů a po následné domluvě strážník počal provádět nepřímou
srdeční masáž.Kromě samotné resuscitace strážník asistoval posádce RZP
při transportu ženy do sanitního vozu
a vykonal další úkony dle pokynů zasahujících záchranářů.
Je nutné podotknout, že obrovský dík
patří náhodně kolemjdoucí ženě, která kolaps osoby zpozorovala a počala
poskytovat první pomoc !!!! DĚKUJEME !!!!
Jak jistě víte z minulosti, strážníci Městské policie Skuteč jsou v poskytování
první pomoci odborně vyškoleni a vycvičeni zaměstnancem Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje.
Dále disponují potřebným vybavením
k poskytnutí první pomoci. Bohužel
do současné doby ve výbavě strážní-

Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

DUHOVÉ KŘÍDLO OCENILO PANA IVANA ČERVEŇÁKA
ZA JEHO PRÁCI S DĚTMI V SOUBORU LOLY RŮŽA
V říjnu letošního roku ocenili zástupci
Pardubického kraje a Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR, organizace a jednotlivce, pracující v sociálních službách. V této soutěži získal pan
Ivan Červeňák z Luže diplom za práci s
dětmi, které navštěvují taneční a hudební soubor Loly Růža. Jeho neskutečně
snahy, ochoty a nadšení si všiml Pavel
Šotola, radní kraje pro sociální péči a neziskový sektor, který pana Červeňáka do
této soutěže nominoval. Věříme, že tato
cena je nejen poděkováním panu Červeňákovi za jeho úžasnou činnost, ale bude
také inspirovat ostatní, v oblasti snaze
pomáhat druhým.
Za Oblastní charitu Pardubice
Mgr. Dominika Košnarová DiS.

MEMORIÁL BR. PÁTERA
VÁCLAVA KŘIVSKÉHO
Skautky a světlušky ze skautského
střediska Tangram Luže se 2. 11. 2019
zúčastnily „Memoriálu br. Pátera Václava
Křivského“. Jednalo se o skautské závody pořádané roverským kmenem SKRAT
a skautským střediskem Ležáky Skuteč.

Skautky se sešly již v pátek večer,
a tak zahájily svou výpravu za závody
tím, že přespaly do dalšího dne v klubovně. Světlušky se sešly v sobotu ráno
u skautského srubu v počtu devíti statečných, odkud jsme se všechny vydaly
auty ke skutečskému koupališti, kde se
závody konaly.
Hned po dojezdu jsme hledaly místo,
kde bychom se mohly skrýt před zimou,
která panovala celou sobotu. Světlušky se schovávaly ve stanu a snažily se
v rámci možností otužovat. Skautky zabraly strategické místo ve vytopené šatně.
První na trať vyběhla družina Soviček,
skupinka mladších světlušek. Za nějaký čas vyběhla družina starších světlušek - Pum a nakonec se na trať vydaly
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naše skautky - Jitřenky. Každá družina
si prošla připravená stanoviště. Mezi
ně patřila např.: střelba ze vzduchovky,
první pomoc, logické myšlení, uzlování
a další. Družiny, které se teprve chystaly
na trať nebo již byly v cíli, si v rámci
doprovodného programu mohly zahrát
lakros či jiné hry. Při návratu do cíle byly
družiny nadšené a plné dojmů. Sovičky
skončily na 10. místě, Pumy na 5. místě
a naše Jitřenky obsadily druhý stupeň
vítězů.
Tímto chci poděkovat všem rodičům,
kteří nám pomohli s dopravou na závody
i zpět a samozřejmě organizátorům celého memoriálu. Díky vám všem jsme si
tento skautský den skvěle užili.
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Srdečně vás zveme na tradiční

30. Zpívání pod vánočním
stromem
Přijďte v neděli 22.12.2019
v 17:00 na náměstí v Luži

Za skautské středisko Tangram Luže
Hana Sejkorová – Fijavička
Poznámka: Autoři fotek jsou Petr Michalíček a Anna Doležalová

¬ podíváte se na živý betlém
¬ zazpíváte si koledy
¬ odnesete si domů betlémské světlo

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
V posledních dnech, kdy LZ proběhla
informace o schváleném úvěru na pořízení nové cisternové stříkačky, se množí
různé dotazy a spekulace ohledně nutnosti pořízení. Rádi bychom Vám touto formou odpověděli.
Nové zásahové vozidlo bude majetkem
Města Luže. Zřizovatelem výjezdové jednotky je Město, proto veškeré vybavení
VJ je majetkem města nikoli SDH Luže.
Jediné, co se prolíná je, že členové VJ
jsou zároveň i členy SDH.
Nyní již k samotnému pořízení. Paní
starostka si nechala vypracovat nezávislou kontrolu u výrobce THT Polička. Tento výrobce požárních nástaveb kontrolu
provedl a soupis závad předal představitelům města.
Pouze závady na nástavbě byly shledány ve výši cca 900.000,--, celková rekonstrukce celého vozidla na 3mil korun.
Mluvíme zde o vozidle 33let starém,

na kterém byla před 16ti lety provedena
výměna vodní nádrže a rekonstrukce karosářských dílů nástavby včetně lakování.
Tuto rekonstrukci provedli členové výjezdové jednotky ve svém volném čase. Celý
podvozek je do dnešní doby původní.
U takto starého vozidla je velké nebezpečí skryté závady, která se může projevit v průběhu zásahu. Tato závada může
ohrozit životy hasičů, kteří tuto práci vykonávají ve svém volném čase, v horším
případě ostatní obyvatele našeho města,
ať už při dopravě na místo zásahu, nebo
třeba neschopností vozidla k zásahu dorazit.
Naše jednotka má zodpovědnost nejen
za občany našeho města a okolí, ale i za
všechny pacienty Hamzovy léčebny.
Věříme, že pořízení nové cisternové
stříkačky povede k větší bezpečnosti našich obyvatel.
Vaše VJ Luže

MLADÍ HASIČI
Naši mladí hasiči si nyní užívají soutěžního volna, ale ani v době závodového klidu nezahálejí. Připravují obálky
na přání seniorů na strom splněných přání, byli sázet lípy, které budou připomínat 30 let svobody. Setkali jste se s nimi
u vánočního stromu, kde obálky s přáními rozvěšeli. Čeká nás dvoudenní výlet,
výroba hezké vánoční dekorace, příprava na zkoušky odborností a od ledna bude-li to možné budeme řádit v tělocvičně
základní školy. Zde procvičujeme uzle,
učíme se skákat příkop, pořadové nástupy a celkově zlepšujeme svoji fyzičku.
O tom, jak si užíváme, Vám dáme vědět opět příští týden
Vaši mladí hasiči SDH Luže
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SVOZ SKO
Od 1. 1. 2020 se v Luži bude svážet
směsný komunální odpad (popelnice)
1x za 14 dní
Svoz směsného komunálního odpadu 1
x za 14 dní je běžný ve většině obcí/měst,
a to i větších, než je Luže. Pokud svědomitě třídíme odpad, odhlédněme teď od
míry jeho recyklace, která je celosvětově stále nedostačující a je nutné ji zvýšit,
a do popelnic vkládáme jen to, co tam
skutečně patří, je tato frekvence naprosto
dostačující. Názorný příklad byl i tady v
diskusi. Jsou tací, jejichž tříčlenné rodině
nestačí ani 2 popelnice na týden, na druhou stranu jsou i tací, kteří ani během 14
dní popelnici nenaplní a je jich v domácnosti 6. Vždy jde pouze o to, jak k tomu
každý z nás přistoupí a jakou míru odpovědnosti je za svůj vyprodukovaný odpad
ochoten přijmout. Ano, pro mnoho občanů tato změna bude znamenat vystoupení
z jejich komfortní zóny, ale je nezbytná,
a to z několika důvodů.
Převážná většina námi vyprodukovaného směsného komunálního odpadu
(bavíme se o České republice), končí na
skládkách, které nejen že jsou ekologickou zátěží, ale velmi často také narušují
přirozený ráz krajiny, resp. ji hyzdí. Jako

alternativa skládek se nabízejí spalovny, které jsou schopné nevytříděný SKO
(směsný komunální odpad) zpracovat a
využít k výrobě energie, ať již tepelné
nebo elektrické. Problém je, že v současné době, i když se ČR snaží přiblížit
úrovni západní Evropy, není na našem
území dostatečné množství spaloven, de
facto jsou 4, a proto skládky stále slouží
jako koncové místo ukládání odpadu.
Snaha a nutnost tento stav změnit, i
přes to, že zákon o zákazu skládkování
byl odsunut na rok 2030, povede v nejbližší době ke značnému zvýšení poplatku za skládkování. To znamená zvýšení
nákladů pro svozové firmy, které samozřejmě navýší cenu svým zákazníkům
(obcím/městům). Ty pak nebudou mít jinou možnost než zvýšit občanům poplatek za odstranění odpadu, nebo ho zachovat, ale rozdíl hradit z vlastního rozpočtu.
Město Luže již nyní na každého poplatníka doplácí značnou částku (cca 300
,- na osobu) a není udržitelné ještě hradit
její další navýšení. Letošní poplatek by
tedy měl být cca 800,-. V následujících
dvou letech se očekává rapidní navýšení (minimálně dvojnásobek). I z tohoto
důvodu se přechází na nižší frekvenci

svozu,která je prvním krokem v rámci
plánovaných změn. Ptáte-li se na výši
poplatku, ten stále zůstane stejný (500,-).
Pokud by se tak nestalo, vznikne situace, kdy bude městský rozpočet neúměrně zatížen dotováním občanů a finanční
prostředky budou chybět jinde, nebo se
občanům poplatek začne navyšovat tak,
aby byla situace udržitelná.
Kompromisem mezi oběma variantami
je pak zavádění motivačních a evidenčních
systémů, které každému občanu, který se
chová zodpovědně k životnímu prostředí
i ke svému okolí, třídí odpad nebo ideálně předchází jeho vzniku, umožňuje získat na poplatku slevu. Právě tento systém
se snaží zavést i Luže.
Nikdo si nenalhává, že jde čistě jen
o ekologii, na druhou stranu právě tím, že
o odpadu začneme více přemýšlet a něco
změníme, nebudeme mít věčně přetékající popelnice a životnímu prostředí to
jenom prospěje. Měli bychom pamatovat
na to, že to neděláme jen pro sebe, ale
zejména pro následující generace.
Jednoduše řečeno „Třiďme, buďme
zodpovědní a vyplatí se nám to.“ Potom
nebude problém ani snížená frekvence
svozu.

Z DĚNÍ V LUŽI

1. OBECNÍ PLES
V pátek 8. listopadu 2019 se uskutečnila premiéra 1. Obecního plesu města Luže
a obce Lozice.
Přípravy nám zabraly mnoho času
a vyplatilo se, účast byla velká, na parketu
bylo stále plno, přišlo se pobavit bezmála 300 lidí, kterým k tanci zahrála kapela
MTO Klešice. Pobavilo nás vystoupení
občanů Lozic Labutí jezero, pěkné bylo
také předtančení taneční školy Bohémia
Chrast. O občerstvení se postarali HASIČI
Luže, kterým tímto děkujeme za velkou
pomoc. O půlnoci přišla na řadu tombola,
šťastní výherci si odnesli například mikrovlnou troubu nebo tablet. Doufáme, že se
ples líbil, a z této akce se stane tradice.
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V OBCI DOBRKOV

Z RODINNÉHO
CENTRA DaR

Akce se konala v sobotu 2. listopadu od
17.00 hod. Účast byla hojná – 11 dospělých a 16 dětí.
Start průvodu byl u č.p. 1, dále pokračoval ke kapličce, kolem rybníku až na
konec obce, kde se stočil a podél pole se
vrátil zpět. Děti svítily lampióny, kdo neměl lampión, dostal do ruky blikátka.
V č.p. 1 na účastníky čekalo občerstvení a na děti ještě 6 stanovišť. U každého
stanoviště, po úspěšném dokončení úkolu
(pexeso, puzzle, kostky, oblékací hra, poznávání zvířátek, dlabání dýně) dostávaly
děti razítka do karty, za kterou
při odchodu domů dostaly dárečky.
Tímto bych chtěla, jménem všech
účastníků, moc poděkovat paní Duškové,
která s dětmi všechny dýně dlabala a díky
které jsme nakonec všechna 4 krásná strašidla mohla rozsvítit u kaple sv. Rodiny.
Dále děkuji hlavním sponzorům: Alukov
a.s., Sekera Jiří, Uniqa pojišťovna a.s.,
Havlíčková Markéta.
Doufám, že stejně hojná účast bude i na
další akci – zdobení vánočního stromečku
u kaple sv. Rodiny v neděli 1. prosince od
14.00 hodin.

Uplynulý měsíc patřil především podzimnímu tvoření, podzimním říkankám
a lampionovému průvodu spojenému
se vzpomínkou na zesnulé. Tak veliká
účast nás moc potěšila. Vážíme si jí!
Nyní se už v centru chystáme na zimu.
Se Zuzkou jsme si vyrobili originální
adventní věnce. I děti ve středečních

V obci Dobrkov dne 11.11.2019
Sekerová Lucie

TIBETSKÉ MÍSY
Úterý 3. 12. 2019 od 17:00 ve volnočasovém centru v Luži
Přijďte si odpočinout a nabít Vaši životní energii pomocí tibetských misek
a jiných muzikoterapeutických nástrojů.
Budeme zkoušet hrát, povídat i odpočívat. Také se můžete těšit na lehkou diagnózu Vašeho zdraví, a to pomocí tibetských misek či jiných technik. Nutné se
na tuto akci přihlásit: 774 169 399. Budu
se na Vás těšit...
Lucie Šternástková

tvořivých dílnách se nechaly inspirovat zimou. Během pátečního dopoledne
jsme se zase zahřáli tradiční zelňačkou
a společně upekli perníčky. Radostná dopoledne si užívají také maminky s dětmi
každé úterý s lektorkou Dominikou. Jste
srdečně zváni na všechny programy,
jsou otevřené všem a kdykoli. Taktéž vás
zveme na vystoupení „píšťalek“, které
se uskuteční 10. prosince ve 16:00 ve
volnočasovém centru. Zváni jsou nejen
rodiče. Flétničky také potěší obyvatele
Domu klidného stáří Glossus a to hned o
dva dny později. Na závěr bychom Vám
chtěli popřát klidné, voňavé a veselé Vánoce a nezapomenutelný rok 2020!
Za RC DaR Martina Erychleb
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MIKULÁŠ
Chcete svoje děti postrašit či naopak odměnit?
Náš Mikuláš a jeho pomocníci si s tím poradí.
Postrašíme, poslechneme si básničku
a předáme jim Vaše dobroty.

Volejte nebo SMS - 776 334 918
Luže / Košumberk / Zdislav
Budeme se těšit!

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2019
Den

Datum

Úterý

24.12.

Bohoslužba

Čas

Místo

mše svatá pro děti
půlnoční mše svatá

15.30

Bartoloměj

23.00

Chlumek

Slavnost Narození Páně

8.15

Řepníky

Boží hod vánoční

9.30

Chlumek

9.30

Bartoloměj

11.00

Voletice

8.00

Bartoloměj

16.00

Řepníky

9.30

Chlumek

17.00

Bartoloměj

14.30

Bartoloměj

8:15

Řepníky

9.30

Chlumek

8.45

Bartoloměj

Štědrý den - vigilie Narození Páně

Středa

25.12.

Čtvrtek

26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Pátek

27.12.

sv. Jana, Evangelisty, žehnání vína

Sobota

28.12.

Neděle

29.12.

Svátek sv. Rodiny, obnova manželských slibů.

Pondělí

30.12.

Vánoční setkání farnosti na faře od 18.00

Úterý

31.12.

sv. Silvestra I., papeže

středa

1.1. 2020

Slavnost Matky Boží, P. Marie

Sobota

4.1.2020

Tříkrálová sbírka, žehnání koledníkům

mše svatá

Všem občanům Města Luže přejeme požehnané a radostné svátky narození našeho Spasitele!
Všem občanům Města Luže přejeme požehnané a radostné svátky narození našeho Spasitele!
Ať Vás provází milost Boží a ať Vám Pán žehná v celém roce 2020.
Lužský zpravodaj vychází 1x měsíčně. Vydává MěÚ Luže ve spolupráci s Radou města Luže. Povoleno ministerstvem kultury
České republiky pod reg. zn. MK ČR E 11909. Zdarma pro občany města. Příspěvky do dalšího čísla se přijímají do 12. dne
v měsíci na MěÚ Luže, email: zpravodaj@luze.cz, 1200 výtisků. Tisk a vazba Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel: 461 618 111.
Grafická úprava Nikola Štrbková. www.luze.cz https://www.facebook.com/MestoLuze/

