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Informační měsíčník města Luže
KAM POVYRAZIT

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé!
Srdečně Vám všem přeji, ať je pro Vás
právě začínající nový rok 2020 nejen krásným číslem, ale především časem naplno
prožitým s lidmi, které máte rádi. Kéž Vám
tento rok přinese radost a zdraví a nepříjemnosti života, ať přichází jen v únosné míře
a vždy s nadějí na lepší zítřky.
Přeji nám všem, abychom měli pro
sebe navzájem více pochopení, úcty
a touhy po společném díle. Abychom si
vážili každého, koho potkáme na ulici
a dokázali se na něho usmát. Je to moc důležité pro nás pro všechny – totiž jedině
s úsměvem a společnými silami lze dokázat možná skoro všechno…
Krásný nový rok 2020!
Vaše starostka Veronika

Sobota 4. 1. od rána

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

SKÉ HŘE „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“

sál Hostince „U Jonáše“, Bělá

Luže a okolí
Čtvrtek 9. 1. od 18:00		
KLUB ZDRAVÍ: INFORMAČNÍ
CHAOS VE VÝŽIVĚ

Úterý 28. 1. od 18:30		
POČÍTAČOVÝ KURZ
Volnočasové centrum Luže

Volnočasové centrum Luže

Sobota 1. 2. od 15:30

Úterý 14. 1. od 18:30		

KLUB CESTOU NECESTOU: SOLOVECKÉ OSTROVY
Konferenční sál Hamzovy léčebny

POČÍTAČOVÝ KURZ
Volnočasové centrum Luže
Sobota 18. 1. od 14:00
8. ROČNÍK TURNAJE VE SPOLEČEN-

10. – 14. 2. 2020

		

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
S ANGLIČTINOU, Luže
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V PROSINCI oslavili své životní
jubileum
70 let – Kusý Oldřich, Luže
Hruša Jaromír, Radim
Riedlová Zdenka, Luže
75 let – Jelínková Eva, Luže
Štruml Václav, Bělá
Hrubý Jaroslav, Dobrkov
82 let - Akslerová Vlasta, Radim
84 let - Rouhová Zdenka, Luže
Komínek Bohumil, Luže
85 let - Ouřadová Eva, Luže
Kopřiva Oldřich, Luže
Jírová Marie, Luže

INFO Z RADNICE
ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Nově bude od 1. 1. 2020 zavedena evidence poplatníků, kterou upraví nová
vyhláška o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nově každá domácnost, po
uhrazení poplatku, obdrží nálepku s vyznačeným aktuálním rokem a příslušným
číslem popisným, kterou umístí na (své)
popelnici/e (typizované sběrné nádoby
o obsahu 110 l, plastové 120 l a 240 l určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu). Nálepka pak bude sloužit
svozové společnosti pro kontrolu, zda má
občan poplatek uhrazen.
Nejzazší termín, po kterém musí být
popelnice označeny, je 1. 6. 2020!

LEDEN 2020
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé,
ráda bych Vám upřímně poděkovala za
ohromnou pomoc, kterou poskytlo spousta
z Vás, místních obyvatel, rodině Červeňákových, kterým 1. 12. 2019 zcela shořel jejich rodinný dům. Situace to byla opravdu
náročná jak pro samotnou rodinu, tak pro
konání města Luže. Jsem opravdu hrdá, že
v Luži žijí lidé, kteří se dokázali oprostit
od jisté sociální neoblíbenosti romské komunity, a i přesto zcela nezištně a s velkým
pochopením přišli a pomáhali. Tito lidé totiž zcela potlačili předsudky a zaujatý druh
veřejného mínění a pomohli mladé rodině
se třemi malými dětmi, která před ohněm
utekla v pyžamu. Přišli opravdu o všechno. Myslím, že v takových situacích nelze
posuzovat, zda se jedná o romskou rodinu

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme společnosti ALFA 3 s. r. o. za darování krásného vánočního stromu.

86 let - Vágner Zdeněk, Luže
Pařízková Zdeňka, Luže
87 let - Komárek Jaroslav, Luže
Erps Alexandr, Luže
Všem jubilantům srdečně gratulujeme a
přejeme hodně zdraví!

PF Z HRADU KOŠUMBERK
nebo ne. Požár nevznikl nevhodným topením, ale starou elektroinstalací, takže se
oheň rozšířil okamžitě po celém domě. Šlo
opravdu o život, a to i dětem ve věku 9, 7
a 3 roky. Rodina si je vědoma své chyby
a chci moc věřit, že tato zkušenost je pro ně
novým začátkem. S rodinou budeme v častém kontaktu a budeme společně pracovat na
zlepšení jejich sociální situace vlastními silami. Budeme jim také pomáhat, jak se odrazit od sociálního dna a začít slušnější život.
Jsem opravdu ráda, že Luže v takto těžké
a krizové zkoušce obstála a myslím, že je to
pro všechny dobrá zpráva, že v Luži umíme
pomoci, když se stane takto extrémní výjimečná situace.
Moc Vám všem děkuji!
Veronika Pešinová

INFO Z RADNICE

LEDEN 2020

POŽÁR ODPADKŮ
Dne 21. 11. 2019 mezi 8:45 - 8:50 začal v Luži (a víme skoro přesně kde)
hořet právě svezený směsný komunální odpad přímo ve svozovém autě. Prozíravá obsluha kuka vozu to zjistila
v centru města, tak na to hoši šlápli
a velmi rychlým tempem, zároveň s voláním 150, vyvrhli všechen odpad na volné prostranství u Paletínské kaple. Velmi
jim děkujeme za jejich duchapřítomnost,
že požár neohrozil ani lidi ani majetek!
Další poděkování patří lužským hasičům,
kteří byli na místě téměř ihned a požár okamžitě uhasili! Termokamera jim pomohla se
ujistit, že je nebezpečí zažehnáno.

ROZPIS SVOZU SKO LUŽE
PO ULICÍCH A MÍSTNÍCH ČÁSTECH OD 1.1. 1. 2020

A
teď
komu
díky
nepatří:
1. tomu, kdo chvíli před svozem vysypal
do popelnice žhavý popel (všechen odpad, který vidíte na fotkách, je POUZE
z Luže a to jen z malého kousku Luže.
Tento odpad NENÍ z Jeronýmovy ulice...)
2. všem, kteří mají problém vytřídit svůj
běžný odpad... Tohle všechno (a je toho
opravdu jenom zlomek) končí na kupě na skládce v Srní. Opravdu se ptáme - co
s tím budou ty naše děti a jejich děti dělat?
A nemohli bychom to začít už my dělat
o trošičku lépe? Je opravdu tak těžké vytřídit
odpad?
A něco pro děti, protože ti jsou často mnohem rozumnější než my dospělí: co na skládku nepatří? Rodiče můžou fotky vytisknout
a děti si ruce ukreslí...
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INFO Z RADNICE - DPS
Pečujete o své nejbližší a cítíte, že potřebujete pomoci?
Nabízíme Vám bezpečné a odborné poskytování služeb
Pečovatelské služby města Luže
Co je základním posláním a co vše našim
spoluobčanům nabízí…
Základním posláním Pečovatelské služby
města Luže je poskytovat služby občanům
na území města Luže a spádových obcí
(Zdislav, Košumberk, Domanice, Voletice,
Srbce, Doly, Brdo, Rabouň, Radim, Bělá,
Dobrkov) a obcí Hroubovice a Střemošice
- část Bílý Kůň.
Hlavním záměrem pečovatelské služby
je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost
života uživatelů, kteří v důsledku vyššího
věku nebo zdravotního postižení či omezení
o tyto služby požádají.
Pečovatelská služba poskytuje služby/pomoc nejen uživatelům v Domě s pečovatelskou službou, ale i uživatelům v domácnostech a tím jim napomáhá co nejdéle setrvat

INFO Z RADNICE
v přirozeném a známém prostředí a rodině
ulehčí v péči o své nejbližší. Poskytované
služby našich pečovatelek jsou bezpečné a
odborné. Svědčí o tom i fakt, že město Luže
obdrželo na provoz Pečovatelské služby v r.
2019 dotaci ve dvojnásobné výši, než v roce
2018.
O služby mohou požádat:
•
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku
•
osoby s chronickým onemocněním
nebo zdravotním postižením, které jsou
odkázány na pomoc druhých, při péči o
sebe a svou domácnost.
•
rodiny, kterým se narodily současně 3 a
více děti, a to do 4 let jejich věku.

LEDEN 2020
le a úhrady za úkony.
Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7.00 – 15.30 hodin, dle předchozí domluvy až do 20.30 hodin a o víkendech.
Město Luže také nabízí odborné služby pedikúry jak v Domě s pečovatelskou službou,
tak i v domácnostech klientů.
Další informace naleznete na: www.luze.
cz v sekci Péče a služby nebo na e-mailu
dps@luze.cz
KONTAKTY NA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU LUŽE:
Bc. Gabriela Jírová - sociální pracovnice:
730 871 334

Monika Pidimová - vedoucí přímé péče: 730
Pečovatelská služba se poskytuje na zákla- 871 336
dě smlouvy o poskytování
služby
uzavřené
Otevírací
doba
nového sběrného dvora na „Dolečkách“
mezi žadatelem a poskytovatelem. Žádost je Vladimíra Kolářová - pracovník v soc. službách:
730–871
337 z Luže směrem na Skuteč))
(Nový
sběrný dvůru naleznete
v areálu
současné
skládky
pří výjezdu
možné
vyzvednout
pečovatelek
v Domě
s pečovatelskou službou na adrese na Vý- Lenka Šimková – pedikérka: 730 871 333
sluní čp. 9, Luže nebo na městském úřadě
Pondělí
13:00
– 17:00 přeje spoluobčav Luži v kanceláři hospodářsko-správního
Kolektiv
pečovatelek
odboru (v přízemí druhé dveře Středa
vlevo). Sou- nům po
celý–rok
2020 hodně zdraví a
13:00
17:00
částí žádosti je nabídka úkonů poskytovate- spokojenosti s poskytovanými službami.
Sobota
8:00 – 12:00

OTEVÍRACÍ DOBA NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA NA
Kontaktní osoba: Lukáš Poluda – tel: 776 202 564
„DOLEČKÁCH“ – POZOR ZMĚNA AŽKatalog
OD 3.přijímaných
2. 2020 odpadů:
Katalog přijímaných odpadů:
(Nový sběrný dvůr naleznete v areálu současné skládky – pří výjezdu z Luže směrem
na Skuteč)
Pondělí		

13:00 – 17:00

Středa		

13:00 – 17:00

Sobota		

8:00 – 12:00

Kontaktní osoba: Lukáš Poluda
– tel: 776 202 564
Pro uložení odpadu do sběrného dvora je
nutné předložit doklad o zaplacení poplatku
za TKO za aktuální rok!
Od občanů města Luže přijímáme komunální odpad zdarma v limitovaném množství
za splnění následujících podmínek:
•
Množství odpadu - do 2 m3 v jednom
provozním dni sběrného dvora
•
Zdarma mohou občané odevzdat osobní
pneumatiky – 4 ks/osobu/rok.
•
Množství nad stanoveným limitem je
zpoplatněné – viz ceník SD u obsluhy.
•
Zpoplatněné odpady uvedené v ceníku
se platí vždy, bez ohledu na limit!
•
Novým provozovatelem sběrného dvora
je AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

130208

jiné motorové oleje

150102

plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

150104

kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami

160103

pneumatiky

160107

olejové filtry

170405

železo

200113

rozpouštědla

200127

barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné
látky

200307

objemný odpad

170605

stavební materiály obsahující azbest

200138

dřevo neuvedené pod číslem 200137

170107

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků

170802

stavební materiály na bázi sádry

170301

asfaltové směsi obsahující dehet

200110

oděvy

200101

papír a lepenka

200102

sklo

200139

plasty

Pro uložení odpadu do sběrného dvora je nutné předložit doklad o zaplacení poplatku za TKO
za aktuální rok!
Od občanů města Luže přijímáme komunální odpad zdarma v limitovaném množství za splnění
následujících podmínek:

VÝPIS
USNESENÍ
z 24. zasedání Rady města Luže konané dne 25.
11. 2019 v 08:00 hodin v zasedací místnosti na
MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník, J.
Kopecký, M. Sýs, R. Sýs
Rada města schvaluje:
01/24
Smlouvu o dílo o poskytování odborných služeb
v oboru územního plánování, urbanismu a architektury se zhotovitelem MgA. Petrem Budilem,
dle přílohy.
02/24
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem
Atregia s.r.o. na zpracování projektové dokumentace v rámci projektu „Revitalizace veřejné
zeleně ve městě Luže, dle přílohy.
03/24
Plán inventur na rok 2019 včetně složení hlavní a dílčích inventarizačních komisí
k provedení inventarizace k 31. 12. 2019.
04/24
Finanční dar ve výši 3.000,- Kč na úhradu nákladů a odměn pro děti u příležitosti dne dětí uspořádaného na hradě Košumberku
v r.2019 Sborem církve adventistů sedmého dne
Luže, dle přílohy.
05/24
Odpisový plán MŠ Luže pro rok 2020, dle přílohy.
06/24
Odpisový plán ZŠ Luže pro rok 2020, dle přílohy.
07/24
Návrh na výluky majetku Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim z inventáře
k 31.12. 2019, dle přílohy.
08/24
V souladu s platnou legislativou mimořádnou
odměnu ředitelce MŠ Luže, okres Chrudim za
rok 2019, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle
přílohy.
09/24
V souladu s platnou legislativou mimořádnou
odměnu řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim za rok
2019, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle přílohy.
10/24
V souladu s platnou legislativou mimořádnou
odměnu ředitelce ZUŠ Luže, okres Chrudim za
rok 2019, vyplacenou ze státního rozpočtu, dle
přílohy.
11/24
Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových
prostor v Luži čp. 241, Komenského ulice, pro
Jednotu divadelních ochotníků Jaroslav Luže na
dobu jednoho roku do 31.12. 2020, dle přílohy.

VÝPISY USNESENÍ

LEDEN 2020

12/24
Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Luži čp. 3, náměstí Plk. Josefa Koukala,
pro Romodrom o. p. s., na dobu určitou jednoho
roku do 31.12.2020, dle přílohy.
13/24
Prodloužení Smlouvy o nájmu k bytu č. 17
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu,
paní Ivaně Vostřelové, Luže na dobu určitou
jednoho roku do 30. 11. 2020, dle přílohy.
14/24
Prodloužení Smlouvy o nájmu k bytu č. 5
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu,
paní Tereze Rabochové, Luže na dobu určitou
jednoho roku do 30. 11. 2020, dle přílohy.
15/24
Změnu ceníku registračních poplatků Městská
knihovna Luže od 1.1.2020, dle přílohy.
16/24
Memorandum o partnerství po realizaci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb
na území MAS SKCH, z.s. (,,Memorandum
o partnerství“), dle přílohy.
17/24
Nabídku na zpracování změny č. 1 územního
plánu-Luže.
18/24
Smlouvu o podmínkách provedení stavby “Rekonstrukce silnice III/3561 Radim-průtah“ a
„Rekonstrukce opěrných zdí silnice III/3561“.
19/24
Objednávku dle cenové nabídky na statické
zjištění štítové a opěrné stěny budovy purkrabství na hradu Košumberk, od kolektivu projektantů Ing. Václava Hromka a Ing. Jiřího Mrkvičky, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
20/24
Zahájení kroků k vymáhání škody, dle znaleckého posudku č. 40/4/2019 zpracovaného Mgr.
Ing. Dagmar Christophovou.
Rada města stanovuje:
21/24
Oddací dny bez poplatku na rok 2020, dle přílohy.
Rada města bere na vědomí:
22/24
Zápisy kontrolního a finančního výboru, dle
přílohy.
Rada města souhlasí:
23/24
S provedením oplocení pozemku p. č. 81/1,
v k.ú. Zdislav ve vlastnictví Tomáše Stoklasy,
který sousedí s pozemky p. č. 243/2, 243/11,
91/1, v k. ú. Zdislav, ve vlastnictví města Luže,
dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
24/24
Rozpočet města Luže na rok 2020 dle paragrafů

na příjmy a výdaje jako schodkový, dle přílohy.
25/24
Smlouvu o bezúplatném převodu 1/5 vzhledem k celku pozemkové parcely č. 216
o výměře podílu 348 m2 v k.ú. Zdislav
z vlastnictví Lesy České republiky, s. p. do majetku města Luže, dle přílohy.
26/24
Záměr prodeje části pozemkové parcely č.
399/1 o výměře 80 m2 v k. ú. Srbce.
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VÝPIS USNESENÍ

z 25. zasedání Rady města Luže konané dne 09.
12. 2019 v 15:30 – 18:05 hod.v zasedací místnosti
na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník, J.
Kopecký, M. Zlesák, M. Hrnčál
Rada města schvaluje:
01/25
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Atregia
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
v rámci projektu „Založení přírodní zahrady pro
školní a mimoškolní vzdělávání při ZŠ Luže“,
dle přílohy.
02/25
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Atregia s.r.o.
na zpracování žádosti o dotaci předkládané do
Národního programu Životní prostředí v rámci
projektu „Založení přírodní zahrady pro školní
a mimoškolní vzdělávání při ZŠ Luže“, dle přílohy.
03/25
Dodatek č. 2/2019 Směrnice pro poskytování
a účtování cestovních náhrad, dle přílohy.
04/25
Organizační řád Městského úřadu Luže, dle přílohy.
05/25
Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, dle přílohy.
06/25
Návrh na výluky majetku Základní školy, Luže, okres Chrudim z inventáře
k 31.12.2019, dle přílohy.
07/25
Návrh na výluky majetku Mateřské školy, Luže, okres Chrudim, z inventáře
k 31.12.2019, dle přílohy.
08/25
Ceník pedikúry v Domě s pečovatelskou službou Luže od 1.1.2020, dle přílohy.
09/25
Směrnici sociálního fondu města Luže platnou
od 1.1.2020, dle přílohy.
10/25
Platové výměry ředitelů Základní školy, Luže,
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Okres Chrudim, Mateřské školy, Luže, okres
Chrudim, Základní umělecké školy, Luže, okres
Chrudim, dle přílohy.
11/25
Dodatek č.3. Smlouvy o nájmu bytu č.2
s nájemcem panem Ivanem Červeňákem
v bytovém domě čp.124, Jeronýmova v Luži, dle
přílohy.
12/25
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 10
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu,
paní Miloslavě Duždové, na dobu určitou do
31.3.2020, dle přílohy.
13/25
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 7
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu,
Luže paní Aleně Mikanové, na dobu určitou jednoho roku do 31.12.2020, dle přílohy.
14/25
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu v domě
v Luži čp. 155, Dukelská, paní Veronice Sýsové, Luže na dobu určitou jednoho roku do
31.12.2020, dle přílohy.
15/25
Dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu pozemku mezi
městem Luže a paní Ing. Janou Svobodovou, dle
přílohy.
16/25
Smlouvu o náhradním ubytování (nebytového
prostoru v přízemí domu) v bytovém domě Bělá
č.p. 49, 538 54 Luže s panem Markem Červeňákem na dobu určitou od 16.12.2019 do 31. 1.
2020, dle přílohy. Vlastníkem bytového domu je
společnost Lesy Luže, s.r.o., zastoupené jednatelem panem Janem Soukupem.
17/25
Úhradu nákladů za pořízení změny č. 1 Územního plánu města Luže formou rozdělení celkové
částky mezi všechny žadatele stejným dílem.
18/25
Záměr obnovy cesty pro pěší mezi Luží
a
Radimí,
jako
alternativu
chodníku
a v rámci obnovy původních cest a remízků, dle
přílohy.
19/25
Objednávku dle cenové nabídky na zajištění
podkladů pro podání žádosti o dotaci z dotačního
programu OPŽP PO5 v oblasti instalace nového
zdroje tepla na I. st. ZŠ Luže v ul. Žižkova od
firmy Energomex s.r.o., dle přílohy
20/25
Objednávku dle cenové nabídky na zajištění
podkladů na opravu zastřešení renesančního
paláce na hradě Košumberk od firmy MiP s.r.o.
Polička, dle přílohy.
21/25
Příkazní smlouvu s příkazníkem Anylopex
plus s.r.o., na zpracování žádosti o dotaci
a přípravu a organizaci výběrového řízení
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v rámci projektu „Město Luže – jímání dešťových
vod pro zálivku hřiště“, dle přílohy.
22/25
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Anylopex plus
s.r.o., na zpracování projektové dokumentace v
rámci projektu „Město Luže – jímání dešťových
vod pro zálivku hřiště“, dle přílohy.
23/25
Smlouvu o dílo se zhotovitelem EUPORA s.r.o.,
na zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Luže – výměna zdroje“, dle
přílohy.
24/25
Výzvu k předložení nabídky, na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: „Stavební úpravy stávající infrastruktury v ul. Dukelská“, dle
přílohy.
25/25
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Ing. Jiřím Mrkvičkou na zpracování projektové dokumentace
stavby: „Statické zajištění štítové a opěrné stěny
budovy purkrabství na hradě Košumberk“, dle
přílohy.
26/25
Výpověď smlouvy č. O-28/2019 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního
odpadu, dle přílohy.
27/25
Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě.
28/25
Smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem –
zajištění provozu sběrného dvora, převzetí
a odstraňování odpadů, uzavřenou dle § 2586 a
násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, dle přílohy
Rada města jmenuje:
29/25
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky:
„Stavební úpravy stávající infrastruktury
v ul. Dukelská“, dle přílohy.
Rada města stanovuje:
30/25
Celkový počet zaměstnanců města zařazených
v Městském úřadu Luže, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
31/25
Podání žádosti o dotaci na projekt stavebních
úprav hradu Košumberk v rámci Havarijního
programu Ministerstva kultury.
32/25
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce kotelny ZŠ Luže – výměna zdroje“
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
33/25
Podání žádosti o dotaci na projekt „Založení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělá-
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vání při ZŠ Luže“ v rámci Národního programu
Životní prostředí.
34/25
Podání žádosti o dotaci na projekt naučné stezky rámci programu Pardubického kraje Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu.
35/25
Alokaci do grantového programu pro poskytnutí dotace na domovní čističku odpadních vod ve
výši 120.000,00 Kč pro rok 2020, dle přílohy.
36/25
Čerpání rozpočtu města za období I. - XI./2019,
dle přílohy
37/25
Rozpočtové opatření č. 7/2019, dle přílohy.
38/25
Pro rok 2020 odvod odpisů Základní školy,
Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele,
dle přílohy.
39/25
Pro rok 2020 odvod odpisů Mateřské školy,
Luže, okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele,
dle přílohy.
40/25
Rozpočet Základní školy, Luže, okres Churdim
na rok 2020, dle přílohy.
41/25
Rozpočet Mateřské školy, Luže, okres Chrudim
na rok 2020, dle přílohy.
42/25
Rozpočet Základní umělecké školy, Luže, okres
Chrudim na rok 2020, dle přílohy.
43/25
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy,
Luže, okres Chrudim, na období 2021-2022,
dle přílohy.
44/25
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy,
Luže, okres Chrudim, na období 2021-2022, dle
přílohy.
45/25
Střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké školy, Luže, okres Chrudim, na období
2021-2022, dle přílohy.
46/25
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní
školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2019, dle
přílohy.
47/25
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské
školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2019, dle
přílohy.
48/25
Členy Osadního výboru pro místní část Brdo ve
složení:
1. Hana Peřinová, Brdo č. p. 32, 538 54 Luže
2. Ilona Lacmanová, Brdo č.p. 25, 53854 Luže
3. Radek Štěrba, Brdo č. p. 23, 538 54 Luže
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49/25
Vystoupení města Luže z dobrovolného svazku
obcí „Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko“,
dle přílohy.
50/25
Pořízení změny č. 1 Územního plánu Luže zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona a s možnými prvky regulačního plánu dle
návrhu na pořízení změny č. 1., dle přílohy.
51/25
Prodej těchto pozemků:
1. st. p. č. 831, Luže, 31 m2, zastavěná plocha
2. st. p. č. 1007, 6 m2, zastavěná plocha
3. st. p. č. 1008, 6 m2, zastavěná plocha
4. p. p. č. 316/20, 21 m2, travní porost
Rada města doporučuje ZM vyslovit souhlas:
52/25
Se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
městem Luže a členem zastupitelstva panem Jiřím Kopeckým.
Rada města doporučuje ZM vydat:
53/25
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
dle přílohy.
54/25
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním
poplatku ze psů, dle přílohy.
55/25
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místním
poplatku ze vstupného, dle přílohy.
56/25
Obecně závaznou vyhlášku města Luže č.
8/2019, kterou se ruší některé obecně závazné
vyhlášky, dle přílohy.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města
Luže pověřit Radu města Luže:
57/25
Schvalováním rozpočtových změn do příštího
zasedání zastupitelstva.
58/25
Schvalováním rozpočtových změn:
v příjmové části, ve výdajové části v případě
rozpočtových změn pro přesun finančních prostředků mezi paragrafy do výše 500.000,- Kč,
v případě průtokových a ostatních dotací zřízeným příspěvkovým organizacím.
Rada města doporučuje ZM vzít na vědomí:
59/25
Stanovisko pořizovatele dle § 46 odst. (3)
stavebního zákona a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona
o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém je vyloučen významný vliv na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko krajského

úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém je
uvedeno, že návrh změny nebude posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
dle přílohy.

SETKÁNÍ KLUBU CESTOU
NECESTOU
V sobotu 1. února v 15:30 hodin proběhne
v konferenčním sále Hamzovy léčebny cestopisná přednáška cestovatele a nemocničního
kaplana Vítězslava Vursta s názvem:
SOLOVECKÉ OSTROVY – (NEJEN) MÍSTO, KDE ZAČALA HISTORIE GULAGŮ
Solovecké ostrovy jsou při letmém pohledu
na mapu zdánlivě pouhým maličkým, bezvýznamným souostrovím uprostřed Bílého moře.
Ale pouze zdánlivě – jsou velmi tajemné, zajímavé i krásné, jsou také místem s doslova
magickým duchovním nábojem a ukrývají
i velmi bohatou minulost. Slavnou z dob rozkvětu místního kláštera i neobyčejně krutou
z dob komunistického teroru. Právě tady začala smutná historie sovětských gulagů, které si
ničím nezadají s Hitlerovými koncentračními

tábory. Právě letos uplynulo 80 let od podepsání dekretu, který odstartoval tuto složitou
a krutou kapitolu sovětských dějin. Dnes jsou
ostrovy oázou klidu, zdrojem poučení i cílem
pravoslavných poutníků. Určitě patří k tomu
nejzajímavějšímu, co lze v Rusku spatřit.
Po Soloveckých ostrovech (a nejen po nich)
měl v loňském roce možnost cestovat se svými přáteli také Vítězslav Vurst. Navštívili
i další místa, která jsou s nimi spojena. Na hromadném pohřebišti v Sandormachu našli také
jména některých Čechů. O své cestě, o setkání
se zajímavými lidmi, ale také o svých pocitech,
bude Vítězslav Vurst vyprávět a promítat obrázky....
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve
adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček
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KOMPOSTÉRY PRO
OBČANY LUŽE ZDARMA
Město Luže buduje a podporuje kvalitní 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.
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TAJEMNÁ CESTA SE
SVĚTÝLKY V LUŽI
V sobotu 16.11.2019 ožil hrad Košumberk
tajemnými stvořeními,dětským smíchem,občasným strachem,ale především radostí a pohodou.To vše měla na svědomí místní skupina „Rozběháme Luži“ a její akce,při které
museli všichni účastníci prokázat zručnost
a odvahu.Čekala je totiž tajemná cesta plná
strašidel,úkolů a dalších překvapení.
Trasa začínala na nádvoří hradu Košumberk,jehož večerní atmosféra je naprosto jedinečná.Dále museli odvážlivci projít cestu temným lesem,kde se
odehrávala nejakčnější část večera.Jak už
je výše zmíněno mnoho strašidel,úkolů

i překvapivých rekvizit,to vše umocněno
tmou,bylo pro mnohé těžkým oříškem,ale
hlavně velkým zážitkem.Po splnění úkolu dostal každý indícii,ze které musel složit
slovo a s ním předstoupit před bílou paní.Ta
každého odměnila něčím na zub.
Oddychovou součástí večera byly dětské
dílničky,ve kterých si mohl každý vyrobit
svoje vlastní strašidlo.K dobré pohodě při-

spělo občerstvení a závěrečné opékání buřtů.
Trasa byla náročná,ale podle rozzářených
dětských tváří vracejících se z trasy lze soudit,že byla pro všechny zvládnutelná.Počet účastníků,blížící se čtyřem stovkám také svědčí
o tom,že akce byla úspěšná.
Velký dík patří všem členům skupiny „Rozběháme Luži“,jejich rodinným příslušníkům
a kamarádům,kteří se podíleli na organizaci
celé akce.Byla to velmi týmová práce a právě díky tomu byla úspěšná.Dík patří i našim
hasičům,kteří nám opět moc pomohli.Velmi
také děkujeme Městu Luže a naší paní kastelánce za podporu a umožnění využití unikátních prostor hradu Košumberk.
Již teď je celkem jasné,že akci zopakujeme
i příští rok.Moc už se těšíme a věříme,že

Vy také.

INZERCE
Prodám zachovalý jídelní stůl, starý pěkný
kufr, rýžovar, vatovou deku - pěkná, cena dohodou, paruku za 2 000,-, tel: 608 875 232

PODĚKOVÁNÍ
Na adventním jarmarku v Luži jsme
mohli dobrovolným darem podpořit projekt Papežských misijních děl - Jeden dárek navíc, který je v letošním roce určen
pro jihosúdánské děti vysídlené z Mukaya
County. Díky finanční podpoře bude mít
900 dětí během vyučování zajištěna dvě
jídla denně a animační materiály. Misijní
animace jsou nezbytné, protože přispívají
k překonání válečných traumat a pochopení toho, jak důležitý je mír a stabilita.

Více o projektu najdete na https://www.
missio.cz/aktuality/pripravme-detem-ovanocich jeden-darek-navic/. Každý, kdo
navštívil náš stánek, si mohl vybrat dárek
vyrobený od dětí z misijního klubka nebo
od farníků a udělat radost sobě i druhým.
Vybraný projekt bude podpořen částkou
2 762Kč. Moc děkujeme.
Za Misijní klubko Luže
Mgr. Bc. Lucie Motlová

VE MĚSTĚ LUŽI
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MÍSTNÍ POPLATKY VE MĚSTĚ LUŽE PRO ROK 2020
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálních odpadů je
povinna platit:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
Sazba poplatku za poplatníka: 500,-Kč/
rok . Splatnost poplatku: do 30.dubna 2020.
Poplatek můžete hradit v hotovosti na
pokladně Městského úřadu Luže
nebo
bezhotovostně převodem na číslo účtu:
1141632399/0800

Variabilní symbol: 1340 + číslo popisné
(například u č.p.22 je VS 134022)
Do zprávy pro příjemce vypsat jména,
příjmení poplatníků, za které byla částka
poslána.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Poplatek za psa
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,
která je přihlášená nebo má sídlo na území města Luže (dále jen „poplatník“).
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců.
3. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit
také zánik své poplatkové povinnosti (např.

Zveme Vás na přednášku na téma

INFORMAČNÍ CHAOS
VE VÝŽIVĚ
9. ledna 2020 od 18 hod.
Přednášející: Roman Uhrin

úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Z hlediska evidence je nutné přihlásit nebo
odhlásit psa. Pro tuto evidenci je zapotřebí vyplnit tiskopis, a to buď na pokladně městského
úřadu, nebo elektronicky na email pokladna@
luze.cz, tiskopis naleznete na webových stánkách www.luze.cz.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa drženého v rodinném domě
……………………… 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………….... 150,- Kč,
c) za jednoho psa drženého v ostatních domech
………….. 200,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele dle písm. c)….. 300,- Kč.
Splatnost poplatku: do 30.dubna 2020
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na pokladně Městského úřadu Luže nebo bezhotovostně
převodem na číslo účtu: 1141632399/0800,
variabil.symbol: 1341 + číslo popisné
(např.u č.p. 22 je VS 134122). Do podpisu
příjemce uveďte Vaše příjmení.
Platby za TKO a psa zasílejte vzhledem
k odlišným VS odděleně.
Informace a dotazy k poplatkům Vám sdělí:
Paní Hana Burešová, tel.č.: 469 633 987

Témata přednášek v roce 2020
9. ledna – Informační chaos ve výživě
Roman Uhrin, zakladatel Klubů zdraví v ČR

18. února – Pravdy a mýty o překyselení
Jana Konečná, lektorka Klubů zdraví

10. března – O trávícím traktu vesele i vážně
Mgr. Gražyna Kelemenová, Epicentrum zdraví EDEN

14. dubna – Nordic Walking
Jiří Čepička, instruktor NW

12. května – Pět jazyků odpuštění
Jan Libotovský, lektor Klubů zdraví

Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

místo konání: Volnočasové centrum města Luže

Začátek programu vždy v 18 hodin
Volnočasové centrum města Luže
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Témata i přednášející se vlivem dnes neznámých okolností mohou změnit.
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Z HRADU KOŠUMBERK

LEDEN 2020

VÁNOCE BÍLÉ NA
KOŠUMBERSKÉM HRADĚ
Tak jsem si naplánovala letošní aranžerii hradního interiéru. Díky spolupracovníkům a kolegům vše dopadlo dobře. Názory návštěvníků byly v tomto duchu jen
a jen pozitivní. Přišlo hodně lidí i z dáli,
kteří se o kulturním dění na našem hradě dozvěděli až nyní z různých upoutávek
a s nakoupenými dárečky pro své nejbližší. Vždyť takové množství pestrého zbo-

ží ve Slavatovském sále pro Vás dodalo
26
rukodělných
výrobců!
Dominantou sálu, ale byl velký
dřevěný betlém pana Pacholátka
z Hradce Králové. Vánoční
stromky jsme nazdobili bílými
vystřihovanými vločkami z papírů
v počtu 280 ks a věřte, že
nenajdete dvě stejné. Prostřední
místnost,
věnovanou
panu
Jeníčkovi, se snažíme stále aranžovat do dob první poloviny
minulého století, aby výzdoba

korespondovala s jeho působností v čele
Družstva na záchranu hradu Košumberka.
Jelikož naplánovaná barva výzdoby byla
bílá, tak tam jsem letos s výzdobou vánočního stromku musela jít s tím, co už na
hradě máme, sice moc hezkého, ale do moderna. Chci, aby pro příští roky i ten stromeček byl ozdoben klasicky, nejlépe ozdobami starými korálkovými, atd. Dovoluji
si Vás tím požádat mým známým rčením:
„Máte-li, chcete-li, dáte-li,...“ právě o takovéto ozdoby, které už nepoužíváte, někde leží na půdě, atd.
Vstupní místnost z pavlače
do muzea, tu už má jednou pro vždy ‚přiklepnutou‘ lužská MŠ. Letos děti
se svými rodiči měly za
domácí úkol vyrobit „Splněný dárek pod vánoční
strom“. Výsledkem byly
domečky, kočárky, rakety,
brusle,...
Děti ze Speciální ZŠ a MŠ
v Hamzově léčebně spolu
s učitelkami nám naopak
pravidelně zkrášlují další vstup, a to do lapidária i následující sklepní prostory.
Pod novou střechou renesančního paláce
si na své přišly malé děti. Připravený byl
pro ně hrací koutek - houpací kůň, kočárek i
kolébka a fotokoutek kolem hodovního stolu. Obzvláště, když přijela MŠ z Chroustovic
(dříve součástí Slavatovského panství), tak se
děti vyřádily. Každý ten malý klouček přijel
na hrad se sáčkem tvrdého pečiva pro našeho
jelena Karla a jeho družinu. Z hradu odjely
s velkým zážitkem.
Zvonové síni s dřevěným sloupem
z panského mlýna sluší výzdoba v přírodním duchu a dřevěnou balustrádu jsme
nově nazdobili bíle svítícím řetězem. Při
setmění to na hradním nádvoří bylo obzvláště romantické. ‚Jen‘ z reproduktorů
chyběla překrásná Alžbětinská serenáda
v podání pana Karla Gotta.

Všem kolegům, spolupracovníkům, výrobcům zboží, učitelům a jejich dětem, sousedům a panu fotografovi (video na facebooku Hana Truncova, další fota na fac. hrad
Košumberk) moc a moc děkuji za spolupráci, a i Vám všem v tomto roce 2020 hodně
zdraví především, taky hodně volných chvil
na sebe a nejbližší a na náš romantický, jak
úmyslně ráda říkávám, hrádeček.
www.facebook.com/hradkosumberk/
Hana Truncová a Alena Čápová

Z RODINNÉHO CENTRA
DAR
Vánoční svátky jsou za námi a v Rodinném
centru se ve velkém chystáme na nadcházející
rok. Oproti roku 2019, kdy našim důležitým cílem bylo získat finance na provoz, je pro nás
rok 2020 výzvou na zlepšování a zkvalitňování
služeb a programů pro veřejnost.
Čekají nás zajímavé přednášky, besedy,
workshopy, ale i tradiční akce jako je masopustní
průvod, vynášení Morany, velikonoční dílny,
Den dětí, příměstský tábor a spousty dalších
aktivit. V rámci výstavby chceme i v roce 2020
zvelebovat naši zahradu, na kterou bychom rádi
umístili další prolézačky a dětské herní prvky.
Rodinné centrum DaR v číslech:
Tak jak již v lednu bývá vždy zvykem,
dovolte, abychom Vám představili několik
čísel, které vypovídají o aktivitách centra.
Za rok 2019 naše programy navštívilo více
jak 2800 návštěvníků, uskutečnili jsme 254
pravidelných programů a 16 mimořádných
aktivit.
Věříme, že se Vám u nás vždy líbilo
a pro nový rok si dáváme předsevzetí,
že naše akce budou ještě zábavnější
a kvalitnější.
za tým RC DaR
Mgr. Dominika Košnarová DiS.
Vedoucí rodinného centra DaR Luže
Čerti na koních 5. 12. 2019

HISTORICKÉ STŘÍPKY

LEDEN 2020

11

HISTORICKÉ STŘÍPKY Z LUŽE V MUZEU
1. díl

Pod tímto názvem se během následujícího roku čtenáři Lužského zpravodaje
postupně seznámí s vybranými předměty, jejichž původ lze v Luži a okolí vystopovat, nebo je na nich město se svými
pamětihodnostmi zobrazeno. Dnes
jsou materiály pečlivě uloženy v bohatých sbírkách Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě. Tato instituce v příštím
roce oslaví 150 let své existence. Sérií
poukazuji na skutečnost, že i v odlehlém
místě, jakým vysokomýtské muzeum
v porovnání k Luži je, lze hledat předměty přibližující minulost vašeho okolí.
Jak je to možné? Například proto, že ještě v polovině 20. století byla Luže součást politického okresu Vysoké Mýto.
V
lednovém
čísle
zpravodaje představuji dobovou dopisnici,
tzv. tablo. Na šedém, žíhaném podkladu jsou nad sebou umístěny tři
výjevy – dva obdélníkového tvaru
a jeden kruhový. V horní části obdélníkového rámečku čteme CELKOVÝ
POHLED

a vidíme kostel sv. Bartoloměje vlevo
a chrám Panny Marie Pomocné na
pravém okraji. Ve středové kruhové
kartuši nalezneme pohled na zříceninu hradu doplněnou textem KOŠUMBERK. Směrem dolu pak dopisnice
nabízí pohled na horní stranu náměstí
s obchody Václava Kláta, Františka
Vacka a úplně vpravo pak Uzenářství.
I zde je nápis NÁMĚSTÍ a zcela dole
pak LUŽE. Díky poštovnímu razítku víme, že dopisnice prošla poštou
v roce 1914. Vytištěna byla roku 1913
nákladem Františka Vacka – právě jeho
obchod najdeme uprostřed spodní kartuše. K zapsání krátkého vzkazu nebo
zdravice sloužil často pouze malý prostor kolem obrázku na přední straně
dopisnic.
Jak se Vám líbí?
(Pokračování příště)
Připravila Soňa Krátká, Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě

VYSOKOMÝTSKÉ DIVADLO OŽIJE PŘÍBĚHY PAMĚTNÍKŮ
Slavnostní prezentací v Šemberově
divadle vyvrcholí vzdělávací projekt
Příběhy našich sousedů, ve kterém žáci
natáčeli vzpomínky pamětníků ze svého
okolí.
Vysoké Mýto, 10. prosince 2019 –
Politický vězeň Miroslav Šlechta, který
byl odsouzen za to, že jako věřící odmítl
v neděli chodit do práce. Středoškolský
učitel Jiří Muzikant, který v roce 1969
organizoval pochod studentů na pohřeb
Jana Palacha a byl za to v práci potrestán.
Skautka Božena Kutálová, která se jako dítě
setkala s prezidentem T. G. Masarykem a za
války pracovala v Praze jako ošetřovatelka
raněných. Jiří Zedníček, jehož tatínek
byl jako sedlák v roce 1950 odsouzen
k 13 letům vězení, byl mu zabaven veškerý
majetek a maminka dva roky na to zemřela
v důsledku psychického nátlaku.
To jsou jen čtyři z osmi pamětníků,
jejichž životní příběhy představí žáci
vysokomýtských škol na závěrečné
prezentaci
vzdělávacího
projektu
Příběhy
našich
sousedů.
Ta
se
uskuteční v úterý 4. února od 17 hodin
v sále Šemberova divadla ve Vysokém

Mýtě. Projektu, který realizuje nezisková
organizace Post Bellum, se základní školy,
základní umělecká škola a gymnázium
účastní poprvé díky finanční podpoře města
Vysoké Mýto.
Osm žákovských dokumentaristických
týmů mělo v projektu za úkol najít ve svém
okolí pamětníka, natočit s ním rozhovor,
zpracovat jeho příběh, navštívit archiv

a zdigitalizovat dobové fotografie. Některé
děti si v rámci projektu sestříhaly s pomocí
odborníka rozhlasovou reportáž v Českém
rozhlase v Hradci Králové, jiným pomáhal
se střihem video reportáže střihač z Post
Bellum. Teď je před nimi poslední úkol –
představit svou půlroční práci veřejnosti na
slavnostní prezentaci. Přijďte se podívat,
jak se jim to povedlo!
Za sedm let trvání se do vzdělávacího
projektu Příběhy našich sousedů zapojilo

téměř 5 000 žáků a studentů z více než
760 škol po celé České republice, kteří
zdokumentovali přes 1 200 pamětnických
příběhů. Cílem projektu je předávání
zkušeností mezi generacemi, které Post
Bellum považuje za nejpřirozenější způsob
vzdělávání a chce zpřístupnit touto formou
moderní dějiny co nejširšímu okruhu
čtrnáctiletých a patnáctiletých studentů.
Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným
způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.
Paměť národa je projekt neziskové
organizace
Post
Bellum,
který
dokumentuje a veřejnosti zpřístupňuje
životní příběhy pamětníků, kterým do
života zasáhl jeden či oba totalitní režimy
20. století. Spolutvůrci projektu jsou
Ústav pro studium totalitních režimů
a Český rozhlas. Post Bellum také vzdělává děti
i dospělé, vydává knihy, organizuje výstavy,
společenské akce, zážitkové workshopy či
školní vzdělávací projekt Příběhy našich
sousedů. Posluchači a diváci mohou znát
rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy
20. století na vlnách Českého rozhlasu
nebo stejnojmenný dokument vysílaný
v České televizi.
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STROMY SVOBODY
V neděli 17. listopadu 2019 jsme se sešli na
„Příčkách“, abychom společně zasadili 30
stromů svobody (ořešáky, jabloně a hrušně).
Památný kámen k tomuto výročí je usazen
hned vedle křížku.

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
„...a zlepšil křížem a reliéfem Panny Marie
jakož zvýšen o 55 cm a v červnu rok 1905
znovu postaven, jenž zlomyslnou rukou byl
poškozen. Za panování Jeho Veličenstva
Císaře a krále Františka Josefa I. v době
té byla korunová měna. Jakož trvající třetí
rok válka Rusko Japonsko a dále nepokoje
všeobecné stávkujícími dělníky. Opravu
tuto vedla obec Radim za p.p. starosti p.
Slavyka statkáře z Radimi. Jan Pecina
(Kosina) z Chlumu, t.č. v Luži“
A tak když byl v roce 2005 kříž obnoven,
byla tato písemná zpráva znovu vrácena a
přiložena ještě nová, podepsaná panem
starostou Ing.arch. Tomášem Soukupem
a místostarostou Jiřím Hyksou. Až
jednou po čase budou tyto zprávy znovu
vyjmuty, naši potomci se dozví, že opravu
poničených kamenných částí a zcela
zničených obou reliéfů provedl Jaroslav
a Aleš Košvancovi, kovové části opravili
Oldřich a Michal Jožákovi.

KŘÍŽ „NA PŘÍČKÁCH“
V roce 1866, kdy proběhla bitva
u Hradce Králové, v týdnu před první
poutí v kostele Panny Marie na Chlumku,
se dostalo mnoho rakouských vojáků,
kteří utíkali z osudové bitvy až k našemu
městečku. Byli mezi nimi i naši vojáci a lidé
jim poskytli stravu, protože bez odpočinku
utíkali před pruskými pronásledovateli.
Ti sem opravdu dorazili v počtu na
100 000 pruských vojáků a zůstali zde
v ležení. Lze si představit, co to pro Luži
a okolí znamenalo. Bylo to právě před poutí,
a tak smutnou pouť lidé ani Chlumek ne-

pamatovali.

Vojáci, kteří cestou zemřeli, byli
příležitostně pohřbeni. Traduje se, že
jedno takové pohřební místo je i tady „Na
příčkách“, kde byl později postaven tento
kříž s plastikou Panny Marie.
Tento kříž byl v roce 2003 snad
s nerozvážností mladíků poničen a v r. 2005
na náklady obce Luže opraven.
Právě při demontáži byla pod vrchním
reliéfem osazeným v hlavici nalezena
písemná zpráva z roku 1905 tohoto znění:
Přední strana, tištěná:
„Tento kříž, na němž umřel Pán Ježíš,
pozdravuj ho duše má, abys byla spasena“.
Zadní strana, psaná ručně a ze začátku
nečitelná:

IN MEMORIAM „IKA“
SVOBODOVÁ
V říjnu zemřela v pardubickém Domově
Dubina Irena Kučerová, roz. Svobodová.
Narodila se v roce 1932 ve Vysokém
Mýtě do rodiny krejčího Josefa Svobody.
Přišla na svět jako třetí dítě, měla dva
starší bratry. Díky svým rodičům cvičila
ve vysokomýtském Sokole a navštěvovala
místní skautský oddíl.
Nejstarší bratr Jiří se angažoval

LEDEN 2020
v protinacistickém studentském odboji
a v roce 1943 byl rozhodnutím soudu
v Berlíně popraven. O rok později za
svou ilegální činnost zaplatil životem také
tatínek. Paní Kučerová se po válce stala
učitelkou a v roce 1955 se s manželem

a dcerkou přestěhovala do Luže.
Do roku 1969 učila na školách v Proseči,
Hrušové, Řepníkách a Luži, poté ji
bylo zakázáno vykonávat pedagogickou
činnost, protože otevřeně nesouhlasila
se sovětskou okupací naší země. Musela
nastoupit do Botany Skuteč, kde zůstala až
do odchodu do důchodu. Jako důchodkyně
začala pracovat ve škole na Řepníkách a do
místní školky vozila svou vnučku.
Většinu svého života prožila v Luži v domě
č. 198, posledních pár let strávila u své
dcery v Pardubicích.
Mgr. Barbora Horáková, Bc. Soňa
Krátká – Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY...
Na konci roku je vždy příležitost bilancovat
uplynulé období. I letos proběhlo v mateřské
škole hodně zajímavých akcí, událostí
i školních projektů. Mezi ně patřil i projekt
s Hamzovou léčebnou, kde se děti učily
poznávat a pojmenovávat stromy. Se
základní školou proběhlo setkání v MŠ,
kdy se prvňáčkové přišli pochlubit, co už
se naučili, popovídat i pohrát si s kamarády
a předškoláci už se zase těší, až se půjdou
podívat k nim do základní školy. Postupně
se vylepšil i exteriér naší MŠ, kdy proběhla
výměna oplocení. Velký úspěch měly i naše
paní kuchařky, které si 26. listopadu 2019
převzaly cenu radního Pardubického kraje
zodpovědného za školství „Gastrohvězda
školních jídelen“. Tato cena byla udělena
kuchařským týmům, které se umístily

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
v celostátní gastro soutěži školních
jídelen v loňském roce v Praze. Srdečně
blahopřejeme….
Děti ze základní umělecké školy nám
zpříjemnily čekání na Ježíška krásným
vystoupením, společně jsme si zazpívali
vánoční koledy a užili příjemné odpoledne.
V předvánočním čase k nám do MŠ zavítalo
i divadélko Srdíčko s pohádkou Míša, Máša
a Vánoce, jako vždy se pohádka dětem moc
líbila. 13.12. si pro nás připravily děti ze
čtvrté třídy a paní učitelkou Lenkou Psotovou
divadelní představení O Mikulášovi. Také
jsme navštívili vánoční výstavu na hradě,
kde si děti prohlédly betlém, výrobky
z keramiky, šperky, svíčky a spoustu dalších
výrobků.
Děti ze třídy Sluníčko v předvánoční shonu
nezapomněly na zvířátka v lese a donesly jim
malý dárek v podobě něčeho dobrého na zub.
Mateřská škola vyjadřuje svůj dík
za přízeň zřizovateli školy Městu Luže
a všem, kteří se školou spolupracovali
a podporovali její činnost v uplynulém
roce. Přejeme hodně společných aktivit
a hodně zdraví i v roce následujícím.
Ředitelka školy děkuje pedagogickým
pracovnicím, provozním zaměstnancům
školy i školní jídelny za jejich práci v roce
2019 a do nového roku 2020 přeje pevné
zdraví, pohodu, radost z práce a spoustu
skvělých nápadů.
			Kolektiv MŠ

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY …
Vánoční prázdniny utekly jako voda
a nás už ve škole čekají lednové dny nabité
zkoušením, prověrkami a dalšími aktivitami spojenými s pololetním hodnocením.
Sedmáci se již nemohou dočkat lyžařského
výcviku a na prvním stupni se žáci v rámci
Divadelního klubu vydají do Východočeského divadla v Pardubicích na představení
„Krkonošské pohádky“ v podání Divadla
Radost z Brna.
V rámci minulého roku bychom se chtěli
ještě vrátit ke sportovním soutěžím pod vedením pana učitele Jiřího Hoffmana, mezi
které patřilo školní kolo McDonald’s Cupu
a okresní florbalový turnaj pro žáky I. stupně základních škol ČEPS Cup ve Skutči:
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se na místním
fotbalovém hřišti uskutečnilo školní kolo
turnaje v kopané žáků 1. – 5. ročníků základních škol McDonald‘s Cup. Soutěžilo
se kategorii A (1. – 3. ročník) a B (4. – 5.
ročník). V každé kategorii byla přihlášena
4 družstva, tudíž se odehrálo celkem 12
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Jarní příměstský tábor
zaměření na
AJ
Cíl tábora :
- Procvičení slovní zásoby a gramatiky
nenásilnou formou
- Prohloubení znalostí reálií a kultury anglicky
mluvících zemí
Věková skupina : 6-10 / 10-14 ( malé skupiny )
Kdy : 10/02/2020 - 14/02/2020, 8:00 - 16:00
Kde : Luže
Bližší info : 731 789 132
rybenskaina@yahoo.com
utkání. Jejich rozhodování bravurně zvládli
starší žáci naší školy – Marek Richter a Filip Černý. Počasí nám přálo, bylo nádherně,
a tak si krásné sportovní dopoledne užilo
na hřišti celkem 80 nadšených sportovců
(chlapců i dívek). V kategorii A nakonec
zvítězil tým 3. A a v kategorii B I. družstvo
ze třídy 4. B pod názvem „Ohnivé míče.“

V úterý 26. 11. 2019 jsme se zúčastnili
dalšího ročníku florbalového turnaje žáků
prvního stupně základních škol ČEPS
Cup. Do krásné sportovní haly ve Skutči
se sjelo 10 týmů, aby sehrálo okresní kolo
tohoto turnaje. Naši sehráli ve své skupi-

ně čtyři napínavá utkání, v nichž dokázali
dvakrát zvítězit, jednou remizovali s favorizovaným týmem Hlinska a porazila nás
pouze Chrast. Takže krásné třetí místo ve
skupině. Sice jsme nepostoupili do další
fáze turnaje, ale protože jsme v týmu měli
mnoho hráčů z nižších ročníků, můžeme
být s výsledkem spokojeni a těšit se na
další rok,... kdy jim to natřeme!!:))
V prosinci si žáci 4. B připravili pod
vedením paní učitelky Lenky Psotové krátké divadelní představení s názvem „Mikuláš,“ které odehráli v lužské sokolovně
na Tradičním vánočním setkání, pro žáky
z Mateřské školy v Luži a pro seniory z domova Glossus. Jsme moc rádi, že se vám
jejich představení líbilo, děkujeme za kladné ohlasy.
V rámci školní besídky se k divadelnímu
představení čtvrťáků přidalo též vystoupení Dramatického kroužku paní učitelky
Petry Miškovské, romského pěveckého
a tanečního souboru Loly Růža Ivana
Červeňáka a také pěvecké vystoupení žáků
2. B a 3. A. Společným programem pro
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sběru plastových víček. Letos sbíráme víčka
pro Rebeku Čihákovou, která trpí nemocí
motýlích křídel (www.rebecinakridla.cz).
Přidejte se k nám a sběrem plastových víček pomůžeme Rebece při její těžké nemoci.
Víčka doneste do školní družiny. Děkujeme
všem, kteří se rozhodnou Rebece pomoci.
kolektiv učitelů a vychovatelek ze Základní
školy Luže.
Do nového roku bych chtěl naší škole
i všem čtenářům Lužského zpravodaje popřát hodně zdraví, spokojenosti a radosti. A
také času stráveného v kruhu svých blízkých.
Mgr. Vít Hospodka, ředitel školy

všechny žáky školy nás všechny naladili na
nadcházející čas Vánoc.
Chceme poděkovat všem žákům, že se
zodpovědně ujali svých rolí a rodičům za
úžasnou podporu a pomoc s výrobou kostýmů a rekvizit. Samotné nacvičování
a hraní nás mnohému naučilo. Mnozí překonali velkou trému a ostych, překvapili nejen
sebe samé, své učitele a spolužáky, ale i své
rodiče. Hráli jsme pro radost naši i vaši! Děkujeme.
5. prosince naší školu obešla mikulášská
družina, tradičně v podání žáků 9. ročníku.
Odpoledne se pak malí družinoví čertíci
s Mikulášem vydali do Hamzovy léčebny na
návštěvu k pacientům. S blížícími se Vánocemi bylo spjaté Vánoční tvoření v Hamzově
léčebně, při kterém si vyráběli svícínek z přírodních materiálů žáci 1. stupně. Jak to chodí
u vánoční tabule, si vyzkoušely děti ve školní
družině v rámci Vánočního stolování.
Z dalších prosincových aktivit stojí určitě za zmínku panelová výstava v Hamzově
léčebně s názvem „Než přišla svoboda,“ kterou navštívili žáci 8. a 9. ročníku.
K tomuto tématu se také vztahuje letošní
téma projektu Příběhy bezpráví, který zaštiťuje organizace Jeden svět na školách a který
proběhl v 9. třídě v pondělí 18. listopadu.
Promítli jsme si film „1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu.“ Tento snímek
vypráví příběh studenta Petra, který emigroval z komunistického Československa

za svobodou do Francie. Žáci se seznámili
s fenoménem emigrace, ať už jde o nelehké
začátky, osamělost, ale i radost z nabyté svobody.
Povyprávět o těžkých osudech svých blízkých nejen za doby komunismu nám přišla
paní učitelka Petra Miškovská, které tímto
ještě jednou děkujeme za často smutné vyprávění, i za spoustu dobových fotografií,
které nám ukázala.  

Protože konec roku patří obdarovávání se
navzájem, rozhodli jsme se zrealizovat ve
škole dobrovolnou sbírku organizace „Život
dětem“ pro děti se závažnými zdravotními
problémy. Jsme rádi, že tento nápad vzešel
od samotných žáků naší školy v rámci školního parlamentu. Zájem o sbírku byl tak velký,
že jsme museli doobjednávat další předměty
pro děti, na které se nedostalo. Děkujeme za
to, že je mezi námi mnoho těch, kteří pomáhají těm, kdo potřebují naši pomoc!
Naše školní družina i nadále pokračuje ve

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
Spolek Spinálníček, z.s. ve spolupráci
s Hamzovou léčebnou a Jiřím Suchánkem
uspořádali v sobotu 7. 12. 2019 na pavilonu
L „turnaj“ ve stolním tenise. Turnaj v uvozovkách proto, že nešlo o to zvítězit, ale
strávit den sportovně v přátelské atmosféře.
Celkem se přihlásilo 18 hráčů, z nichž značnou část tvořili pacienti Spinální rehabilitační jednotky, ale řada přicestovala i ze značné
dálky. Hráči byli rozděleni do 3 skupin: 1
vozíčkáři a 2 choďáci bez ohledu na zručnost
s pálkou. Do oběda se stihla odehrát většina zápasů ze základních skupin, po obědě

se pokračovalo zápasy o konečné umístění.
Turnaj byl zpestřen exhibičním utkáním našeho paralympionika Jiřího Suchánka s jeho
kamarádem z reprezentace Pavlem Svatošem.
Během dne bylo zajištěno pro účastníky občerstvení, které poskytla Hamzova léčebna.
Na závěr turnaje byli vyhlášeni nejlepší hráči
na vozíčku a chodící. Všichni hráči byli odměněni cenami ze sponzorských darů J. Suchánka, firmy DMA a V. Novotného, který
přispěl velkou měrou i organizačně. Navíc
proběhlo losování o reprezentační dres a wellness pobyt.
Děkuji všem za pomoc i hráčům za jejich
sportovní výkony.
Petr Vostřel

Z HAMZOVY LÉČEBNY
Z HAMZOVY LÉČEBNY
Vážení spoluobčané,
vstupujeme již do dvacátého roku třetího
tisíciletí. Je to číslo ohromné. Vstupujeme
se smíšenými pocity ze světa, který není
jednoduchý. Můžeme ale říci, že se za ta
dvě desetiletí rozhodně podařilo udělat velký kus významné práce. Ve městě i v léčebně. Daří se plnit naše plány a podmínky pro
náš život jsou rozhodně dobré. V léčebně se
nám podařilo udělat velký díl v nutných stavebních pracích, např. zateplení pavilónu E
a F, zahájení velké rekonstrukce pavilónu
A, a řada dalších. Stále se daří naplňovat
naše lůžka v nejvyšší možné míře i kvalitě,
což je výsledkem velké práce všech. Trvalé
postupné navyšování platů všech pracovníků konečně přispělo i k zlepšení podmínek
pro život zaměstnanců v léčebně. Nakoupili
jsme pro léčbu nové přístroje a účelná robotizace zdravotnické práce přináší i zlepšení možností léčby pro pacienty. Léčebna
obhájila již po páté akreditaci své práce
dle podmínek Spojené akreditační komise
a stejně tak i pracoviště Ortopedické protetiky obhájilo svou činnost dle podmínek ISO
norem. Není to jen tak obecné konstatování. I
v léčebně ubývají pracovníci a splnění náročných norem nastavujících kvalitu naší práce
ve všech úrovních léčebny je velmi těžké.
Trvale se zkvalitňuje park, který je součástí léčebného prostředí. Bohužel nás všechny,
včetně stromů v parku, ohrožují změny klimatu. Dnes už nikdo snad nepochybuje, že
jen velmi aktivním zapojením nás všech, každého z nás, můžeme přispět k ovlivnění této
situace. Léčebna se trvale aktivně zapojuje
do ekologických programů. Šetření vodou
a její udržení v krajině, využití „šedé“ vody,
to vše se u nás realizuje. Sucho přineslo značný úbytek stromů, které bylo nutno pokácet
nebo ještě bude nutno kácet. Ale již se daří
zajistit vhodnou výměnu za druhy, které bychom očekávali, že budou odolnější vůči nedostatku vláhy. Nová výsadba bude i nadále

pokračovat. Ostatně i Hamzovo arboretum
má stále známější jméno a je to díky nejen
našemu odbornému poradci V. Větvičkovi,
ale díky všem, kteří to v léčebně zajišťují.
Věříme, že s posíleným týmem v roce 2020
bude tento krásný cíl stále úspěšněji naplňován.
Pro mnohé je jistě překvapující, že funkce naší spalovny (protože je trvale správná
a řízená) má vlastně pozitivní ekologický dopad. Je to jistě přijatelnější řešení, než kupit
odpadky do umělých kopců, a tím strašlivě
zatěžovat naši budoucnost. Hospodařit s odpadky se musíme všichni naučit, je to vlastně
tzv. imperativ doby. Tedy nezbytnost. Spolu
s vedením města hledá léčebna zcela vážně
také přijatelné řešení pro parkování stále přibývajících aut. Jde o problém ze stejné oblasti. Nejsme na trase dopravních cest a spojení
do Luže rozhodně není dobré. Auta jsou zatím jediné možné řešení.
Postupně se daří zapojení činnosti léčebny do systému práce Nemocnic Pardubického kraje. Díky radnímu pro zdravotnictví V.
Valtrovi jsme již trvalou součásti týmu zodpovídajícího za vedení organizace zdravotní
péče v kraji. Je to zásadní věc pro budoucnost léčebny, která nejen svým umístěním do
Pardubického kraje patří. Řada úspěšných
akcí, které v léčebně v roce 2019 proběhly,
jen doplnila naši snahu být dobrým sousedem
a partnerem pro všechny okolo nás. Poděkování patří i vedení Ministerstva zdravotnictví, které svým racionálním a efektivním
způsobem práce podpořilo rozvoj i následné
a dlouhodobé zdravotní péče.
Děkuji všem v léčebně, za vše, co pro léčebnu, pro pacienty, pro nás všechny i pro
sebe samé, vykonali v roce 2019. Přeji též
všem v léčebně, ve městě Luži, všem našim
přátelům a spolupracovníkům v celé republice, aby byli zdrávi, spokojeni a šťastni,
a to nejen v roce 2020.
MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel léčebny

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho štěstí,
zdraví a osobních úspěchů
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„EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ
SPRÁVA MĚSTA LUŽE“
Strategický plán

V současné době (od června 2019) vzniká
strategický plán rozvoje města, který bude
důležitým opěrným dokumentem pro činnost
Luže v následujícím období (2020-2025).
Plán vychází z aktuálních potřeb obyvatel
a jeho cílem je nalezení shody v tom, co je
pro rozvoj města v nejbližších letech skutečně důležité, aby se mohlo rozvíjet podnikání
a služby, aby byla dostupná práce, sociální služby a vzdělávání, aby zde byly dobré
podmínky pro sport a kulturní a spolkový život, aby se zlepšila dopravní infrastruktura,
abychom si zachovali čisté přírodní zdroje a
krásnou přírodu, abychom uměli efektivně
spravovat město, aby se zde dobře žilo. Jelikož se jedná o „živý organismus“, je pro
tvorbu dokumentu důležitá otevřenost a spolupráce všech občanů.
Strategický plán je rozdělen na 6 základních
oblastí viz níže:
1. Lidé a společnost – rodina a komunita,
práce, zdraví, kultura, nerovnosti (tj. dostupné služby a možnosti pro všechny), vzdělávání.
2. Hospodářský model – podpora malých
a středních podniků-robotizace, digitalizace,
nové technologie a inovace, řešení odpadů,
hospodaření se zdroji-snižování spotřeby,
prodlužování životnosti výrobků apod., veřejné finance, spolehlivá infrastruktura-lokální zdroje, dopravní síť, pitná voda, informační technologie…
3. Odolné ekosystémy – krajina a ekosystémové služby, biologická rozmanitost, voda
v krajině, péče o půdu.
4. Obce a regiony – urbanizace (rozrůstání
měst do krajiny), územní plánování, regionální nerovnosti (město-venkov), adaptace
na změnu klimatu, rozvoj komunit (občanské
iniciativy, komunitní projednávání), kompetence veřejné správy.
5. Globální rozvoj – aplikace národních priorit do života obce, spravedlivost, odpovědnost a spolupráce.
6. Dobré vládnutí – demokratičnost a dlouhodobá efektivita vládnutí (dostatek kapacit,
odbornost a vzájemná komunikace samosprávy, firem, obyvatel, spolků, neziskových
organizací nebo neformálních iniciativ, zapojování občanů do rozhodování apod.
Tyto oblasti jsou záměrně voleny tak, aby
odpovídaly oblastem strategických plánů na
vyšší úrovni (města, kraje apod.) do r. 2030,
aby bylo možné všechny strategické plány na
všech úrovních mezi sebou později provázat.
Ke každé jednotlivé oblasti byla ustavena
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tzv. fokusní skupina, jejímž úkolem bude
problémy a požadavky dané oblasti projednávat a navrhovat nejrůznější řešení
tak, aby byla co nejprospěšnější pro město
Luže, jeho obyvatele, místní spolky, organizace a další významné aktéry dění. Návrhy, na kterých se každá fokusní skupina
shodne a které budou podloženy dalšími
daty, budou prezentovány na hromadném
zasedání všech fokusních skupin. Pokud
tyto návrhy projdou hlasováním, budou
zařazeny jako relevantní záměry do strategického plánu města pro danou oblast.
Zároveň podotýkám, že pokud máte
zájem zapojit se do FS, možnost trvá do
konce roku 2019. Každý také bude mít
možnost se vyjádřit v rámci veřejného připomínkování finálních částí dokumentu.
Na 30. 1. 2020 od 16 hodin je v Sokolovně plánováno společné zasedání všech
fokusních skupin. Veřejnost je vítána, budeme rádi za Vaši účast.
Postup prací na strategickém plánu můžete sledovat zde: https://www.masskch.cz/
pod heslem Strategie rozvoje obcí.
		 Mgr. Dominik Pidima

TJ LUŽE
FOTBAL 2019

V současné době má naše TJ 127 členů
z toho 74 do 23 let. Přestože převažují v
členské základně mládežnické kategorie,
nemůžeme si nějak vyskakovat. Stále před
sebou tlačíme velký balvan z minulosti, kdy
jsme z nedostatku zájemců o fotbal, ať již
z objektivních či subjektivních důvodů, nebyli schopni přihlásit příslušnou věkovou
kategorii do soutěže. Jednou to byl dorost,
podruhé přípravka, atd. V současnosti nemáme družstvo starších žáků (13-14 let).
Pojďme ale k právě končícímu roku 2019.
Mládežnické kategorie: Přípravky
(5 -10 let) – je radost sledovat ty nejmenší

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

LEDEN 2020

AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.
Do nového roku 2020 přejeme všem obyvatelům trvalou pozitivní energii a chuť
společně věci měnit k lepšímu. Mimo tradiční aktivity, jako jsou animace území
(tedy sběr potřeb a sledování jejich naplňování), vyhlašování výzev a hodnocení podaných žádostí, síťování a rozvoje nových
forem spolupráce pro přípravu společných
řešení rozvoje regionu a vlastní projekty-úspěšné zakončení projektu na podporu
rozvoje sociálních služeb, propagační aktivity a materiály na podporu rozvoje cestovního ruchu a spolupráci v místním akčním
plánu rozvoje vzdělávání v ORP Chrudim,
MAS zahajuje přípravu projektu spolupráce na podporu tradičních řemesel v regionu
a dále ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování vzniká ojedinělá intenzivní podpora škol zajištěním tolik potřebného týmu expertů (psycholog, speciální
pedagog a sociální pedagog), dále bezplatným vzděláváním pro všechny zapojené
školy dle jejich výběru a řadou nových
aktivit pro děti i rodiče. V oblasti výzev již
jak dělají první krůčky na zeleném pažitu.
Nepočítejme, kolikrát děti vyhrály, kolikrát
prohrály, nesledujme na jakém místě jsou v
tabulce. Výsledky jsou v této kategorie až to
poslední. Úspěchem je, že jsme schopni do
soutěže přihlásit dva kolektivy přípravek.
Přípravka je dobře fungující kolektiv ve
všech rovinách: trenéři- děti - rodiče.
Mladší žáci (11 -12) – dlouho jsme váhali zda vůbec tuto kategorii přihlásíme do
soutěže z důvodu nedostatečného počtu hráčů a hráček. Nakonec jsme konstatovali, že
musíme i tomu zbytku, co v této kategorii
máme, umožnit se herně vyžít. Za pomocí
starších hráčů z přípravky to s odřenýma
ušima funguje.
Dorost - v minulé sezoně jsme po jednání

byla vyhlášena veškerá alokace – cca 70
mil. Kč na všechny 4 operační programy
(OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí,
Program rozvoje venkova a Integrovaný
regionální operační program) a zahajujeme
intenzivní přípravu nového období sběrem
nových potřeb, tvorbou a slaďováním strategických dokumentů a komunitním projednáváním lokálních priorit včetně návrhu
moderních a chytrých řešení, použitelných
v podmínkách venkova. Podrobné informace ke všem zmíněným oblastem najdete
na našem webu MASSKCH.cz. Neváhejte nás kontaktovat, zájem, dobré nápady
a spolupráce jsou u nás vždy vítány a umíme s jejich realizací pomoci, inspiraci najdete např. zde: Úspěšné projekty z území.
KANCELÁŘ MAS SKCH
s klubem Dynamo Rosice vytvořili souklubí
pro tuto kategorii. Důvod byl jasný. Nebyli
jsme schopni dát dohromady 14-16 hráčů
pro zdárné fungování družstva. Nevěděli
jsme do čeho jdeme. Nakonec dorostenci
vyhráli meziokresní soutěž sezóny 2018-19.
Do nové sezóny jsme družstvo přihlásili do
krajské soutěže, protože okresní fotbalový
svaz pro nedostatek družstev soutěž nevypsal. Doufali jsme, že by dorost nemusel
hrát v kraji druhé housle. Opak je ale pravdou. Druhá strana souklubí, 4 hráči Rosic,
postupně učinkování v kolektivu ukončili.
Ač jsme se sebevíc snažili zaktivizovat dorostence z Rosic, nenašli jsme pochopení
pro věc. Takže závěr podzimní soutěže dohrávalo torzo složené jen z hráčů Luže.
Dospělí: B tým – celý rok družstvo hrálo
spíže kopanou než fotbal. Jediným plusem
je, že mužstvo je složené jen z místních hráčů. Rezervní tým čeká na jaře jediné, boj
o záchranu 3. třídy okresu.
A tým – družstvo jako nováček krajského
přeboru obsadilo solidní 10. místo v sezóně 2018-19. V nové si nevede také špatně,
přezimuje na pěkném 5. místě jen 1 bod od
místa druhého. Solidní jsou návštěvy při
domácích zápasech- v průměru 150 diváků.
Mnoho příznivců zajíždí i na hřiště soupeře.
Výsledky a postavení družstva v nejvyšší
soutěži kraje jsou dobrou propagací naše-
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17

1. třída dorostu - skupina B ročník 2019,
C2B, Dorost - starší, číslo 2019530C2B
Dorost - starší 1. A třída skupina B

Tabulky soutěže
Tabulka celková

Tabulky soutěže
Tabulka celková

Rk
.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

Rk
.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1

Načešice B

13

10 2 1 50:23 32

1

Jaroměřice

11

10 0 1 63:7

30

0

0

2

Slatiňany B

13

10 0 3 58:15 30

2

Kameničky

11

9 0 2 40:13 27

1

1

3

Vítanov

13

9 1 3 41:17 28

3

Chrast/Zaječice

11

9 0 2 40:24 25

2

0

4

Horní Bradlo

13

7 2 4 30:28 23

4

Nasavrky/Miřetice

11

8 0 3 63:19 24

0

0

5

Žlebské Chvalovice 13

7 1 5 31:27 22

5

Němčice/Sloupnice

11

7 0 4 37:23 20

2

1

6

Proseč

11

5 0 6 37:24 18

0

3

6

Zaječice

13

7 1 5 27:24 22

7

Žamberk/Jiskra

11

6 0 5 26:28 17

1

0

7

Tuněchody B

13

6 3 4 46:34 21

8

11

4 0 7 27:31 12

1

1

8

Miřetice B

13

5 2 6 35:36 17

Trhová
Kamenice/Vítanov

9

Horní Újezd/Morašice

11

3 0 8 20:56 10

0

1

9

Bítovany

13

4 2 7 25:39 14

10

Luže/Rosice u Chrasti

11

3 0 8 15:46 9

0

0

10

Orel

13

4 1 8 35:41 13

11

Vraclav/Zámrsk

11

1 0 10 18:42 4

0

1

11

Luže B

13

3 4 6 20:31 13

12

Sruby

11

1 0 10 4:77

1

0

12

Rosice

13

3 2 8 23:49 11

13

Bořice

13

2 3 8 11:31 9

14

Ronov B

13

2 0 11 20:57 6

Krajský přebor mužů ročník 2019, A1A, Muži, číslo
2019530A1A. Muži Krajský přebor skupina A
Tabulky soutěže
Tabulka celková

Okresní přebor mladší žáci, skupina B ročník
2019, F1B, Žáci - mladší, číslo 2019531F1B
Žáci - mladší Okresní přebor skupina B
Tabulky soutěže
Tabulka celková

Rk
.

Družstvo

2

Záp. + 0 - Skóre Body
30

Rk
.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1

Holice

15

14 0 1 54:18 42

0

0

2

Chrudim B

15

9 0 6 52:17 30

0

3

3

Lanškroun

15

10 0 5 52:27 30

1

1

4

Moravany

15

10 0 5 43:30 30

1

1

5

Luže

15

10 0 5 37:32 29

2

1

6

Třemošnice

15

9 0 6 23:18 27

1

1

7

Moravská
Třebová

15

8 0 7 33:25 25

1

2

8

Heřmanův Městec 15

8 0 7 18:15 25

1

2

9

Litomyšl

15

8 0 7 29:22 23

3

2

10

Svitavy

15

8 0 7 38:26 22

2

0

1

Horní Újezd/Morašice 10

10 0 0 55:6

2

Skuteč/Bítovany

9

8 0 1 66:11 24

3

Borová

9

4 0 5 28:29 12

4

Bystré

10

4 0 6 23:30 12

11

Choceň

15

7 0 8 26:46 19

2

0

5

Němčice

10

4 0 6 33:49 12

12

Horní Ředice

15

5 0 10 21:33 16

2

3

6

Luže

9

2 0 7 29:39 6

13

Česká Třebová

15

5 0 10 18:35 15

1

1

14

Pardubičky

15

4 0 11 19:47 11

2

1

7

Vítanov

9

1 0 8 6:76

15

Polička

15

3 0 12 18:46 10

0

1

16

Rohovládova Bělá 15

2 0 13 15:59 6

0

0

3

18
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Okresní přebor starší přípravka, skupina B ročník
2019, G1B, Přípravka - starší, číslo 2019531G1B
Přípravka - starší Okresní přebor skupina B

Okresní přebor mladší přípravka, skupina B ročník
2019, H1B, Přípravka - mladší, číslo 2019531H1B
Přípravka - mladší Okresní přebor skupina B

Tabulky soutěže
Tabulka celková

Tabulky soutěže
Tabulka celková

Rk
.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

Rk
.

Družstvo

Záp. + 0 - Skóre Body

1

Rváčov/Horní Bradlo 16

13 3 0 163:92 42

2

Chrast

18

11 3 4 168:95 36

3

Rosice

16

11 1 4 126:85 34

4

Prosetín/Holetín

16

9 2 5 111:84 29

5

Krouna

16

9 1 6 140:93 28

7 1 12 73:105 22

6

Proseč

16

8 3 5 119:87 27

20

7 0 13 79:114 21

7

8 0 8 110:84 24

Rosice

20

6 1 13 63:99 19

Svratouch/Kameničk
16
y

8

Luže

20

5 1 14 93:122 16

8

Luže

14

5 0 9 59:79

Bítovany/Skuteč

20

4 2 14

9

Svratouch/Kameničk
20
y

9

5 0 15 66:126 15

10

Hrochův Týnec

16

2 1 13 51:164 7

11

Chroustovice

16

1 2 13 52:177 5

1

Prosetín/Holetín

20

18 0 2 161:35 54

2

Rváčov/Horní Bradlo 20

15 2 3 106:60 47

3

Chrast/Miřetice

20

13 0 7 119:79 39

4

Bítovany/Skuteč

20

10 3 7 85:105 33

5

Proseč

20

6

Hrochův Týnec

7

ODPOVĚĎ M. ZLESÁKOVI

15

117:17
14
6

Níže si můžete přečíst odpověď pana radního Pardubického kraje Michala Kortyše na dotaz
a petici obyvatel z Radimi, kdy dojde k rekonstrukci povrchu komunikace v místní části Radim.
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