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Informační měsíčník města Luže

KAM POVYRAZIT
Pondělí 3. 2. od 14:00

Neděle 23. 2. v 11:30
ODJEZD K POMNÍKU PLK. J. KOUKALA DO JENIŠOVIC
Pomník v Jenišovicích

Volnočasové centrum Luže
Pátek 28. 2. od 20:00
RYBÁŘSKÝ PLES
Sokolovna Luže

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY PARDUBICKÉHO KRAJE“

Neděle 23. 2. od 12:00

Konferenční sál Hamzovy léčebny

Náměstí Plk. J. Koukala Luže

Úterý 4. 2. od 16:00

Neděle 23. 2. od 13:00

Úterý 3. 3.

UNIVERZITA 3. VĚKU 1. LEKCE
Volnočasové centrum Luže

VÝSTAVA ČS. LETCI VE SLUŽBĚ RAF
Sokolovna Luže

UNIVERZITA 3. VĚKU
Volnočasové centrum Luže

3. 2. – 31. 3. Po – Pá 8:00 – 20:00

Neděle 23. 2. od 15:00

Sobota 7. 3. od 14:00

PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST VZPOMÍNKOVÉ
AKCE NA PLK. J. KOUKALA

DĚTSKÝ KARNEVAL
Sokolovna Luže

VÝSTAVA „MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY PARDUBICKÉHO
KRAJE“
Spojovací chodba pavilonů F-A-B
10. – 14. 2.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU | Luže
Úterý 18. 2. od 16:00
UNIVEZITA 3. VĚKU 2. LEKCE
Volnočasové centrum Luže

UCTĚNÍ PAMÁTKY PLK. J. KOUKALA

Sokolovna Luže

Sobota 29. 2. v 15:30
KLUB CESTOU NECESTOU: ESTONSKO

Konferenční sál Hamzovy léčebny

Úterý 10. 3. od 18:00

Úterý 25. 2. od 15:00

O TRÁVÍCÍM TRAKTU VESELE I VÁŽNĚ

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Rodinné centrum DaR Luže

Sobota 14. 3. od 14:00

Úterý 25. 2. od 18:30
POČÍTAČOVÝ KURZ

Volnočasové centrum Luže

4. ROČNÍK V KARETNÍ HŘE PRŠÍ
Hostinec u Jonáše Bělá

Úterý 18. 2. od 18:00
KLUB ZDRAVÍ: PRAVDY A MÝTY O
PŘEKYSELENÍ
Volnočasové centrum Luže
Čtvrtek 20. 2. od 15:30
DĚTI V ONLINE SVĚTĚ
Přednáška lektora primární prevence RNDr.
Bc. Ludvíka Hanáka, I. stupeň ZŠ
Pátek 21. 2. od 20:00
HASIČSKÝ PLES
Hostinec u Jonáše Bělá
21. – 23. 2.
STŘEDOVĚKÉ HODY
Restaurace Vídeň
Sobota 22. 2. od 14:00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Hostinec u Jonáše Bělá
Neděle 23. 2. od 9:30
MŠE SV. ZA PLK. JOSEFA KOUKALA
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Neděle 23. 2. od 11:00
UCTĚNÍ PAMÁTKY PLK. JOSEFA
KOUKALA + BĚH
Náměstí Plk. J. Koukala Luže

Památník Plk. J. Koukala v Jenišovicích
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CO SE PODAŘILO A CO
NÁS ČEKÁ?
V roce 2019:
•
Nespočet úžasných akcí, které uspořádaly
naše místní spolky – děkujeme!
•
Byla dokončena a zkolaudována bezbariérová dřevěná lávka na hrad Košumberk
•
Byl zakoupen AED (automatický externí
defibrilátor) a vakuová matrace výjezdové
jednotce lužských hasičů
•
Městský úřad v únoru začala řídit nová tajemnice
•
Hrad Košumberk jsme svěřili zkušené kastelánce a z dotace jsme jí zajistili pomoc
se zajištěním provozu a pořádku na hradě
(veškeré mzdové náklady jsou hrazeny
z dotace)
•
Společnými silami jsme na jaře a na podzim uklidili obrovské množství odpadu
z celé Luže a všech místních částí
•
Připravilo se několik záchranných projektů ohrožených míst na hradě Košumberk
•
Sezónu na hradě Košumberk jsme zahájili
velmi vydařeným Velikonočním jarmarkem
•
Připravili jsme nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro výjezdovou jednotku lužských hasičů
•
Účastníci zájezdu shlédli v květnu v Praze
krásný muzikál Fantom opery
•
Proběhla výstavba a kolaudace nového
sběrného dvora
•
Na hradě Košumberku proběhla Muzejní
noc
•
Všechny sakrální stavby města Luže byly
součástí Noci kostelů
•
Proběhla výstavba a instalace velkokapacitních podzemních kontejnerů na sídlišti
Lipka a polopodzemních kontejnerů u velké školy
•
Dokončilo se vytápění podkroví ve volnočasovém centru
•
Byla dokončena rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha
•
Byl zrekonstruován povrch Jeronýmovy
ulice
•
Připravili jsme rekonstrukci kanalizace
a finálních povrchů v ulici Dukelská
•
Projekčně jsme připravili rekonstrukci
rybníka na Dobrkově, abychom byli připraveni čerpat vhodnou dotaci
•
Zvolili jsme osadní výbory téměř ve všech
místních částech, abychom mohli lépe
a efektivněji spolupracovat
•
Zvolili jsme Výbor pro životní prostředí,
abychom mysleli také na budoucnost a nedělali zbytečné chyby
•
Připravili jsme projekt obnovy sídelní zeleně (nová výsadba stromů, keřů a okras-
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ných rostlin, včetně mobiliáře)
Přestupková komise zpracovala rekordní
počet přestupků (v loňském roce počet narostl dvojnásobně!)
Během července a srpna jsme měli možnost na hradě Košumberk zažít krásné kulturní Košumberské léto
Dokončilo se posezení s herními prvky
v Dolích a v Srbcích
Celý rok úspěšně probíhala Univerzita třetího věku, na přelomu roku se přidal ještě
počítačový kurz
Snažili jsme se ještě zlepšit podporu města
naší Základní škole – společně jsme připravili projekt nové počítačové učebny na II.
stupni ZŠ
Dokončili jsme parkoviště u bytového
domu v Bělé
Obnovili jsme turistické odpočívadlo včetně informační tabule u Paletínské kaple
Spolupořádali jsme pouťové zábavy
Vytvořili jsme nové propagační a informační brožury o Luži a okolí a hradě Košumberk (i v angličtině a němčině)
Obnovili jsme všechny lavičky v parku pod
Chlumkem a mnohé další, některá místa
jsme dovybavili novými odpadkovými koši
Na hradě se uskutečnila úžasná módní přehlídka s dobročinným účelem
Na náměstí vznikly nové stojany na kola
pro cykloturisty
Na hradě se uskutečnily tradiční Městské
slavnosti se spoustou hudby
Spolupořádali jsme Den myslivosti na hradě Košumberk
V říjnu jsme pro Vás připravili divadelní
představení „Váš natěrač, madam“
Pro všechny hasiče jsme zajistili školení
první pomoci
Zorganizovali jsme dobročinnou sbírku pro
Adámka
Zorganizovali jsme první obecní ples
Připravili jsme pro naše seniory tradiční
předvánoční posezení, tentokrát s Piňakoládou
Inspirovali jsme se u zkušenějších a připravili jsme motivační evidenční systém
odpadového hospodářství, který ale nebyl
zatím schválen
Během roku jsme připravovali strategický
plán města
Administrativně jsme připravili první změnu nového územního plánu
Advent jsme zahájili vánočním jarmarkem
na náměstí
Na hradě jsme zajistili úžasný vánoční koncert Tomáše Kočka a orchestru
Připravili jsme benefiční adventní koncert
na Chlumku
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Pomáhali jsme Lesům Luže, s. r. o. s provozem v kritické době sucha a kůrovce
Nainstalovali jsme nový kolotoč pro děti
na Dobrkově
Oslavili jsme 30. výročí sametové revoluce výsadbou ovocných stromů
Úspěšně jsme zažádali o dotaci na zásahové obleky pro hasiče
Úspěšně jsme zažádali o dotaci na dřevěné
herní prvky na lávku a hrad Košumberk
Vyměnili jsme dveře k lékařům na zdravotním středisku
Kastelánka pro Vás připravila velkolepou
vánoční výstavu na hradě Košumberk
Postarali jsme se o spoustu zatoulaných
pejsků a kočiček, některým jsme sehnali
nový domov
Zajistili jsme přípravu projektu naučné
stezky Luže a okolí
Ukončili jsme provoz Rádia Luže
Připravili jsme studii proveditelnosti výstavby vodovodu v místních částech Doly,
Brdo a Rabouň
Zajistili jsme redesign webových stránek
a nových modulů pro veřejnost a zastupitele
Řešili jsme kritickou zátěž Luže a okolí
kamionovou dopravou, která se prozatím
trochu snížila
Zajistili jsme pravidelný dozor u přechodu
pro chodce přes silnici u I. stupně ZŠ
Připomněli jsme Pardubickému kraji závazek opravy komunikce v Radimi s pozitivním výsledkem
Připravili jsme architektonickou soutěž na
prostory kolem Chlumku, včetně dětského
hřiště
Začali jsme připravovat projekt zadržování dešťové vody pro závlahu fotbalového
hřiště
Podali jsme žádost o dotaci na výstavbu
chodníku směr Luže – Voletice
Vstoupili jsme do Sdružení místních samospráv ČR
Projektově jsme připravili kompletní restaurování a obnovu okolí sochy sv. Floriána u pošty
Projektově jsme připravili rekonstrukci
kotelny na I. stupni ZŠ
Začali jsme připravovat projekt „založení
přírodní zahrady pro školní vzdělávání při
ZŠ Luže“
Změnili jsme provozovatele sběrného dvora
Maximálně jsme spolupracovali s finančním a kontrolním výborem při jejich zasedáních
Nainstalovali jsme malé dětské hřišťátko
na sídlišti Lipka
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Zajistili jsme dvě parkovací plochy u hřbitova a kostela Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách
•
Schválili jsme směrnici na zadávání zakázek, aby byl zajištěn vždy transparentní
postup zadávání nákupů a zakázek
•
Všechny rady města byly vždy otevřeny
všem zastupitelům
•
A mnoho dalšího
V roce 2020 nás čeká:
•
Rekonstrukce počítačové učebny na II.
stupni ZŠ
•
Podáme žádost na zahradní kompostéry
pro občany zdarma
•
Začínáme realizovat naučnou stezku ve
spolupráci s okolními obcemi
•
Čekají Vás všechny tradiční akce a určitě
i něco navíc (koncert skupiny Poutníci v
červnu, koncert sboru Rastislav v dubnu,
obecní ples v listopadu, zájezd do divadla, Košumberské léto, Městské slavnosti,
a mnoho dalšího)
•
Příprava obnovy školní zahrady u II. stupně ZŠ
•
Žádáme o dotaci na rekonstrukci kotelny
na I. stupni ZŠ
•
Rekonstrukce kanalizace v ulici Dukelská, včetně nového povrchu
•
Uvedeme do provozu novou cisternovou
automobilovou stříkačku
•
Výměna dvou oken ve sportovní hale, aby
zde bylo možné větrat
•
Budeme vyjednávat o výkupu pozemků
vhodných pro bydlení (novou výstavbu)
a rozšíření sportovního areálu
•
Proběhne architektonická soutěž a po výběru nejlepší studie začneme realizovat
revitalizaci okolí Chlumku a vznikne zde
originální dětské hřiště
•
Vyměníme okna a vstupní dveře v kulturním domě v Dolích
•
Od začátku hradní sezóny budou na nové
bezbariérové lávce nainstalovány vhodné
dřevěné herní prvky
•
Zajistíme osvětlení lávky na hrad Košumberk
•
Proběhne rekonstrukce části dřevěné konstrukce na renesančním paláci hradu Košumberk
•
Proběhne restaurování sochy sv. Floriána
a revitalizace jejího okolí, včetně laviček
•
Začne první etapa kácení, ošetření a nových výsadeb v rámci obnovy sídelní zeleně (jedná se o tříletou realizaci)
•
Budeme se snažit obnovit cestu pro pěší
mezi Radimí a křížkem „Na Příčkách“
•
Budeme nadále řešit odpadové hospodářství (třídění plechovek a dalších druhů odpadů, s kterými je v Luži problém)
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Budeme řešit místa na odpad u hřbitovů
(možnost třídění odpadu)
Budeme stěhovat bývalé sběrné suroviny
(ocelokůlnu a spol) do prostor skládky Dolečka
Zakoupíme nový multifunkční automobil
pro naše technické služby
Budeme Luži i místní části doplňovat
o další odpadkové koše a nové lavičky
Projektově připravíme revitalizaci „návsi“
Jeronýmovy ulice, parkovací stání a rekonstrukci schodů do náměstí (po rekonstrukci
kanalizace pod schody VaKem)
Položíme Stolpersteiny = kameny zmizelých
Vybudujeme u kostela v Janovičkách turistické odpočívadlo a informační tabuli
Budeme maximálně čerpat dotace na záchranu hradu Košumberk a stavební přípravu výstavby sociálního zařízení a nové
pokladny na hradě
Připravíme projekt nového sociálního zázemí a pokladny na hradě Košumberk
Budeme aktivně připravovat řešení zásobování pitnou vodou v místních částech
Doly, Rabouň, Brdo a Janovičky (projektová dokumentace a možnosti financování)
Před obec Srbce nainstalujeme radar na
měření rychlosti
Začne výstavba chodníku směr Luže – Voletice
Všechny poplatky zůstávají ve stejné výši
Stavebně zabezpečíme přechod u I. stupně
ZŠ (včetně osvětlení)
Budeme vyjednávat, jak postupovat s nezkolaudovanou ulicí Na Výsluní
Proběhne úprava projektu zklidnění dopravy v Husově ulici (rozšíření kritické otáčky pod náměstím)
Poskytneme dotaci na domovní čistírny
odpadních vod dle stanovených pravidel
Opravíme dveře na kapličce na Dobrkově
Projektově připravíme rekonstrukci a rozšíření hasičské zbrojnice v Bělé
Na podzim proběhnou volby do zastupitelstva Pardubického kraje
Uctíme památku tří významných osobností
Luže – 40. výročí úmrtí Plk. Josefa Koukala a 90. výročí úmrtí prof. MUDr. Františka Hamzy a 330 let úmrtí Marie Maxmiliány Evy Terezie Žďárské ze Žďáru
Připravíme dokumentaci k případnému
čerpání dotace na celkovou rekonstrukci
podlahy ve sportovní hale (nový povrch)
Budeme vyjednávat s SÚS ohledně výstavby chodníku a autobusových zastávek
v Radimi
Budeme zjišťovat stav obecních studní,
případně je rekonstruovat
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Intenzivně se budeme věnovat údržbě
městského mobiliáře a veřejných prostranství
Zvýšíme důslednost v úklidu města a místních částí
Na jaře proběhnou opravy místních komunikací v ulici Sv. Čecha (točna a směrem
k družstvu), ve Zdislavi a další dle potřeby
Všechny rady města jsou i nadále otevřeny
všem zastupitelům
Připravíme restaurování betonových van
v Brdě
Budeme se snažit připravit navrácení
(nebo kopii) rozcestníku u silnice č. 356
(Luže -Bílý Kůň)
Dle posudku geologa budeme revitalizovat
svah pod lávkou na hrad Košumberk
Budeme žádat o další potřebná dopravní
značení (např. v Jeronýmově ulici a dalších)
Budeme hledat vhodný prostor pro freestylové hřiště
Připravíme projekt opravy budovy pošty
k případnému čerpání finančních rezerv
Programu regenerace
Ve spolupráci s architektem připravíme
projekt altánu na zahradě u ZUŠ a venkovní učebnu na zahradě ZŠ
Zajistíme osvětlení uličky od sportovního areálu na autobusové nádraží (lampu
z parkoviště u hasičárny přesuneme tak,
aby nepřekážela provozu)
Na vybraných travnatých místech zasejeme luční semeno a tato místa pak budou
plné barevných lučních rostlin
Připravíme rekonstrukci kapličky v Srbcích
Dokončíme stavbu pergoly na návsi v Domanicích
Vyměníme kóje na popelnice u sportovní
haly
Připravíme výměnu venkovní dlažby u MŠ
Hledáme lepší místo pro umístění kontejnerů u hasičské zbrojnice v Luži tak, aby
nepřekážely při výhledu na stopce
Budeme řešit sanaci omítky na bytovém
domě U Stadionu 259
Zajistíme důstojné zázemí pro obsluhu
skládky
Podáme žádost na dešťovku pro obce
Připravíme projekt obnovy veřejného
osvětlení v Bělé
Příprava rekonstrukce nebo výměny předních a zadních vchodových dveří Komenského 286
Příprava rekonstrukce plotu u I. stupně ZŠ

Zde naleznete velkou spoustu fotografií z městských
akcí:
https://www.facebook.com/pg/MestoLuze/
photos/?ref=page_internal
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NOVÉ KONTAKTY NA
ZAMĚSTNANCE MÚ LUŽE
Vedoucí odboru výstavby:
Pavel Hemerka

@

pavel.hemerka@luze.cz
+420 739 707 350

Účetní města Luže:
Ing. Miroslava Břeňová

@

ucetni@luze.cz
+420 739 709 732

Koordinátorka naučné stezky:
Mgr. Marie Doležalová

@

marie.dolezalova@luze.cz
+420 739 435 932

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za účast na rozloučení s Jaroslavem Königem a za květinové dary.
Manželka Vendula

Z ČINNOSTI MATRIKY
V ROCE 2019
Počet obyvatel k 1.1.2020 – 2 551 osob
trvale hlášených (1158 mužů a 1393 žen)

V roce 2019
se narodilo

17 dětí ( 6 chlapců, 11 dívek)

přistěhovalo se

96 osob ( 65 mužů, 31 žen)

zemřelo

22 osob ( 11 mužů, 11 žen)

odstěhovalo se

43 osob ( 19 mužů, 24 žen)

Manželství : celkem 28 sňatků
Na Městském úřadu v Luži bylo uzavřeno
22 sňatků, z toho 18 na hradě Košumberku,
1 sňatek na louce ve Rvasicích, 2 sňatky na
Pokloně, 1 sňatek v Paletinské kapli, 3 sňatky
v kostele Panny Marie v Janovičkách. Církevních sňatků bylo 6, z toho 3 v kostele Panny
Marie na Chlumku a 2 v kostele Panny Marie
v Janovičkách, 1 na hradě Košumberku.
Celkem bylo vydáno (včetně druhopisů): 38 oddacích listů, 60 úmrtních listů, 6
osvědčení k církevnímu sňatku a 5 určení
otcovství.
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ÚNOR 2020
VZPOMÍNKA

Vidimace a legalizace: ověřeno bylo 581
podpisů a listin

Neplačte ztište v srdci žal

Poskytnuté služby Czech POINT v roce
2019:

a po práci chci klidně spát

40 výpisů z rejstříku trestu, 7 výpisů z obchodního rejstříku, 8 výpisů z katastru nemovitostí, 11 výpisů z živnostenského rejstříku.
Matrika oznamuje občanům, že z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, již nebude
uveřejňovat životní jubilea našich občanů
ve zpravodaji.

já dobré dílo v žití vykonal
i bez slz je možno vzpomínat.
Dne 11. listopadu 2019 jsme vzpomenuli 25.
výročí úmrtí našeho tatínka Vladislava Daňka
a 8. ledna 2020 vzpomeneme třetího výročí úmrtí naší maminky a babičky paní Aleny
Daňkové z Bělé.
Nikdy nezapomeneme
Alena a Ivana, dcery s rodinami

V případě zájmu o uveřejnění Vašeho životního jubilea v Lužském zpravodaji se
obraťte na matriku v Luži,
tel.: 469 633 986, email.: matrika@luze.cz.

UDRŽUJME ČISTOTU VE
SVÉM MÍSTĚ!
Nabízíme vlastníkům
pejsků, kteří chodí se svými mazlíčky na
procházky, že si mohou v Turistickém informačním centru v Luži zakoupit zcela
rozložitelné pytlíky na psí výkaly (z kukuřičného škrobu). Pro naše občany je připravena speciální cena: k jedné krabičce
s 50 ks za 50,- Kč dostanete další krabičku
s 50 ks zdarma (1 + 1 zdarma).
Tímto Vás zároveň prosíme o důsledné sbírání psích výkalů po Vašem pejskovi, je to základní lidská slušnost a všichni si tak tvoříme
důstojný prostor, ve kterém žijeme. Navíc znečištěním ulic a veřejných prostranství je porušována Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích.
Děkujeme za čistější Luži a okolí!

UPOZORNĚNÍ
Z technických důvodů bude ve středu 19. 2.
2020 nový sběrný dvůr mimo provoz. Děkujeme za pochopení!

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!

INFO Z RADNICE
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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, pří-

jmení 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
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“).
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
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. 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

ROZPIS SVOZU SKO - LUŽE PO ULICÍCH A MÍSTNÍCH ČÁSTECH

úřadu, nebo elektronicky na email pokladna@
luze.cz, tiskopis naleznete na webových stánkách www.luze.cz.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa drženého v rodinném domě
……………………… 100,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
………………..…… 150,- Kč,
za jednoho psa drženého v ostatních domech
……………………… 200,- Kč,
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

KUCHYŇSKÉ TUKY
Kuchyňské tuky a oleje nevyhazujeme do kuchyňské výlevky ani do záchoda. Přelijeme
je do plastové lahve, zavřeme a hodíme do
kontejneru na oleje! Děkujeme.
Tyto kontejnery naleznete:
•
Luže, ulice U Stadionu
•
Luže, ulice Komenského/ Svatopluka
Čecha
•
Luže, ulice Na Výsluní
•
Luže, Košumberk
•
Luže, Zdislav
•
Luže, ulice Žižkova
•
Radim, u kulturního domu
•
Bělá, náves
•
Doly, náves
•
Domanice
•
Voletice, náves
•
Srbce, u čekárny
•
Brdo, u čekárny
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VÝPIS USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Luže konaného
dne 18. prosince 2019 v ,,Sokolovně“ – Dolská ulice
č.p. 32, 538 54 Luže v 18:00 hodin.
Přítomní: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
R. Sýs, M. Sýs, J. Kopecký, T. Soukup, P. Remeš,
M. Hrnčál, M. Zlesák, A. Košvanec, J. Stoklasa, I.
Grimlová, P. Holomek
Omluveni: Ing. arch. Slavomír Peterka
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/06                                      
Program 6. zasedání Zastupitelstva města Luže
po doplnění usnesení o 3 body a změnu usnesení
č.
25/06.
02/06
Ověřovatelé: Ing. Pavel Vodvárka, Michal Zlesák
03/06
Návrhovou komisi: Roman Sýs, Ing. Pavel Holomek
04/06
Čerpání rozpočtu města Luže, za období od I. –
XI./2019, dle přílohy.
05/06
Rozpočtové opatření č. 7/2019, dle přílohy.
06/06
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2019,               
dle přílohy.
07/06
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy, Luže, okres Chrudim pro rok 2019,                 
dle přílohy.
08/06
Zastupitelstvo města Luže schvaluje přesun částky 400 000,- Kč mezi paragrafy takto:
§ 3723 -  sběr a svoz ost. odpadů, položka 6123–
doprav. prostř.: – 400 000,- Kč
§ 2219 - ost. zál. poz. komunik., položka 6121–
budovy, haly a stavby: + 400 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Luže neschvaluje:
09/06
Zastupitelstvo města Luže neschvaluje přesun
částky 300 000,- Kč mezi paragrafy takto:
§ 6171 – místní správa, položka 5169-nákup
ostatních služeb: - 300 000,- Kč
§ 3412 – sport. Zařízení, položka 6121-budovy,
haly a stavby: + 300 000,- Kč.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
10/06
Rozpočet města Luže na rok 2020 dle paragrafů
na příjmy a výdaje jako schodkový, dle přílohy.
11/06
Pro rok 2020 odvod odpisů Základní školy, Luže,
okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele,
dle přílohy.
12/06
Pro rok 2020 odvod odpisů Mateřské školy, Luže,
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okres Chrudim, do rozpočtu zřizovatele,
dle přílohy.
13/06
Rozpočet Základní školy, Luže, okres Chrudim na
rok 2020, dle přílohy.
14/06
Rozpočet Mateřské školy, Luže, okres Chrudim na
rok 2020, dle přílohy.
15/06
Rozpočet Základní umělecké školy, Luže, okres
Chrudim na rok 2020, dle přílohy.
16/06
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy,
Luže, okres Chrudim, na období 2021-2022, dle
přílohy.
17/06
Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy,
Luže, okres Chrudim, na období 2021-2022, dle
přílohy.
18/06
Střednědobý výhled rozpočtu Základní umělecké
školy, Luže, okres Chrudim, na období              20212022, dle přílohy.
19/06
Podání žádosti o dotaci na projekt stavebních úprav
hradu Košumberk v rámci Havarijního programu
Ministerstva kultury.
20/06
Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce kotelny ZŠ Luže – výměna zdroje“   v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
21/06
Podání žádosti o dotaci na projekt „Založení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělávání
při ZŠ Luže“ v rámci Národního programu Životní
prostředí.
22/06
Podání žádosti o dotaci na projekt naučné stezky
rámci programu Pardubického kraje Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu.
23/06
Alokaci do grantového programu pro poskytnutí
dotace na domovní čističku odpadních vod ve výši
120.000,00 Kč pro rok 2020, dle přílohy.
24/06
Členy Osadního výboru pro místní část Dobrkov
ve složení:
1. Lucie Sekerová, Dobrkov č. p. 1, 538 54 Luže,
2. Jiří Sekera, Dobrkov č. p. 1, 538 54 Luže,
3. Zdeněk Jirek, Dobrkov č. p. 23, 538 54 Luže.
25/06
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.
26/06
Členy Osadního výboru pro místní část Brdo ve
složení:
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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.
Zastupitelstvo města Luže neschvaluje:
27/06
Zavedení, provozování a koordinaci Motivačního
a evidenčního systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v Luži k datu 01. 04. 2020, dle
přílohy.
28/06
Vystoupení města Luže z dobrovolného svazku
obcí „Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko“, dle
přílohy.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
29/06
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.
30/06
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě s Osevou Agri Chrudim, a.s., dle přílohy.
31/06
Směnu pozemků pozemkové parcely č. 277
o výměře 4 m2 z vlastnictví Petra Svobody a jeho
sestry Jitky Novotné do majetku města Luže a p.
p. č 248/2 o výměře 3 m2 a p. p. č. 44/3 o výměře
9 m2 z majetku města Luže do vlastnictví Petra
Svobody a Jitky Novotné v k. ú. Zdislav.
32/06
Odkoupení pozemkové parcely č. 65/10 v k.ú.
Zdislav 114 m2 v k.ú. Zdislav.
33/06
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.
34/06
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
35/06
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 399/1
o výměře 80 m2 v k. ú. Srbce.
36/06
Koeficient pro výpočet měsíční odměny za výkon
funkce neuvolněným členům zastupitelstva ve
výši 0,5násobku maximální výše odměn dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných
celků v platném znění pro místostarostu, radní,
zastupitele, předsedy výborů a členy výborů.
Zastupitelstvo města Luže vyslovuje souhlas:
37/06
Se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
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městem Luže a členem zastupitelstva panem
Jiřím Kopeckým.
Zastupitelstvo města Luže vydává:
38/06
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, dle přílohy.
39/06
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním
poplatku ze psů, dle přílohy.
40/06
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místním
poplatku ze vstupného, dle přílohy.
41/06
Obecně závaznou vyhlášku města Luže č. 8/2019,
kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky,
dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže pověřuje Radu města
Luže:
42/06
Schvalováním rozpočtových změn do příštího
zasedání zastupitelstva.
43/06
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.
Zastupitelstvo města Luže bere na vědomí:
44/06
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.
45/06
Zprávy z finančního a kontrolního výboru, dle
přílohy.
Zastupitelstvo města Luže neschvaluje:
46/06
Prodej části pozemkových parcel: p.p.č.91/3,
p.p.č.90/1 a p.p.č.91/1 v k.ú. Zdislav manželům
Zuzaně a Petru Janíčkovým, k Višňovce 2443, 530
02 Pardubice.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
47/06
Záměr koupě rodinného domu č. p. 47, v ul. Jeronýmova/Luže po požáru ze dne 01. 12. 2019, dle
přílohy.
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SBĚRNÝ DVŮR NA
DOLEČKÁCH
Nový sběrný dvůr na Dolečkách bude otevřen od 3. 2. 2020
Provozní doba:
Pondělí

13:00 – 17:00

Středa

13:00 – 17:00

Sobota

8:00 – 12:00

Kontakt: Lukáš Poluda tel: 776 202 564

INFO Z RADNICE
- JANOVIČKY

U hřbitova a kostela Zvěstování Panny Marie
v Janovičkách vznikly dvě nové parkovací plochy,
včetně nové výsadby ovocných stromů.

21. – 23. února 2020
Rezervace na tel. čísle: 774 195 016
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TOMÁŠKOVA

KAM ZA KULTUROU

Vilém Veverka a Ultimate W Band

NOVÁKOVA

22l3–17l5l2020
22.3.
MFO & JIŘÍ VODIČKA
25.3.
VÝLET DO ŠPANĚL

19.4.
STARCI NA CHMELU
23.4.
IRENA BUDWEISEROVÁ

29.3.
NA TÝ LOUCE ZELENÝ

3.5.
PRODANÁ NEVĚSTA

31.3.
POCTA
EMĚ DESTINNOVÉ

6.5.
BAROKO? BAROKO!

5.4.
LOUSKÁČEK
26.4.
DUCHOVNÍ HUDBA
V ČASE
16.4.
VILÉM VEVERKA
A ULTIMATE W BAND
HLAVNÍ SPONZOR

7.5.
DASHA SYMPHONY
10.5.
ROCKSYMPHONY
17.5.
4TET

hudebni.skutec.cz
POŘADATEL

Změna programu vyhrazena
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PARTNEŘI

PARDUBICKÝ KRAJ

SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOU
V sobotu 29. února v 15:30 hodin proběhne v konferenčním sále
Hamzovy léčebny cestopisná přednáška cestovatele Libora Drahoňovského s názvem:
ESTONSKO
Převážně rovinaté Estonsko se na první pohled může jevit poměrně
fádní zemí. Přes polovinu jeho rozlohy pokrývají lesy, které střídají
menší pole či louky a většinu vesnic tvoří roztroušené samoty. Davy
turistů tu většinou nepotkáte, i když historických pamětihodností
a přírodních krás je zde opravdu požehnaně. Kromě dochovaného
středověkého jádra metropole Tallinu si prohlédneme například starobylé hrady křížáků, hodnotné gotické kostely, dobré zámečky, větrné mlýny i majáky na pobřeží. Estonsko představuje pozoruhodnou
směsici národnostních i kulturních vlivů. Své stopy zde zanechali
Němci, Dánové, Švédové i Rusové. Východní část Estonska představuje důležitý průmyslový region, a tak si i milovníci industriálu
přijdou na své. Pokocháme se pohledy na továrny nejen z 19. století,
ale i z dob sovětských.
Po celé zemi zanechal dávný ledovec spoustu nádherných balvanů.
Ty se nachází zejména u mořského pobřeží, které místy lemují vysoké útesy i původní lužní pralesy. K estonské přírodě neodmyslitelně
patří spousta jezírek, rašelinišť a jedinečné ostrovy.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve
spolupráci s Hamzovou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček  

Málokterý hudebník současnosti má tolik podob
jako hobojista Vilém Veverka. Hledání limitů je jednou z jeho charakteristických vlastností. Na koncertech vystupuje se svým novým tělesem Ultimate W
Band, aby v programu představil tvorbu na pomezí
baroka a současného rocku, popu nebo jazzu, tedy
jakýsi crossover charakterizovaný jmény Bach, Vivaldi, Telemann, ale i Piazzola či Webber.
A právě skladby těchto autorů zazní na koncertě,
který se v rámci 17. ročníku festivalu Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč uskuteční v kostele na
Chlumku v Luži.
Vstupenky koupíte na vstupenky.skutec.cz nebo
v Turistickém informačním centru v Luži, cena 250,Kč
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40. VÝROČÍ ÚMRTÍ PLK. JOSEFA KOUKALA
(6. května 1912 Jenišovice – 23. února 1980 Luže)
Plk. Josef Koukal byl český dopravní
a stíhací pilot. Během druhé světové války se
zúčastnil bitvy o Británii. Byl členem Guinea
Pig Clubu, organizace pro piloty, kteří během
akce utrpěli popáleniny a Caterpillar Clubu,
sdružujícího piloty, kteří se z letounu neschopného letu dostali pomocí padáku.
Narodil se jako osmé z devíti dětí zemědělci
Janu Koukalovi a jeho ženě Emílii. Po absolvování základní školy v Jenišovicích se vyučil
automechanikem v Chocni. V roce 1931 ukončil studia na leteckém učilišti v Prostějově
a nastoupil do pilotní a stíhací školy v Chebu. Po skončení studií se stal polním pilotem
československé armády s hodností četaře.
V roce 1936 z armády odešel, nadále však zůstal pilotem v záloze. Až do německé okupace pracoval jako zalétávací a zkušební pilot u
choceňské firmy Beneš a Mráz.
Po vyhlášení částečné mobilizace československé armády 20. května 1938 byl jako
pilot v záloze povolán do služby. Začátkem
roku 1939 získal diplom dopravního pilota. Po
vzniku tzv. protektorátu bylo československé
válečné letectvo rozpuštěno a Koukal se rozhodl odejít z vlasti.
Dne 12. srpna 1939 se vydal do zahraničí.
Byl přijat k polskému letectvu, kde se přeškolil na polská letadla. Bezprostředně po vypuknutí druhé světové války, 4. září 1939, se stal
příslušníkem nově vzniklé Československé
průzkumné letky. Po útoku sovětské armády
na Polsko se mu podařilo uniknout, než byl 2.
října zajat a transportován na východ. Dne 9.
října Koukal a další dva českoslovenští letci
opět unikli a podařilo se jim dostat do Rumunska. Byli však udáni úřadům a za neoprávněný
vnik na rumunské území jim hrozila deportace
zpět do protektorátu. Nakonec byli posláni do
internačního tábora. Po měsíci se jim při transportu do města Buzua podařilo utéct. Dostali
se do Bukurešti, kde jim byly polským konzulátem poskytnuty polské doklady a víza. Poté
pokračovali přes Istanbul do Bejrútu, kde jim
československý konzulát poskytl československé doklady a zajistil plavbu do Marseille,
kde byli o den později odvedeni do francouzské armády. Zde Koukal pobýval nejprve
v československém středisku v Agde, odkud
byl již jako rotný odvelen na leteckou základnu Mérignac u města Bordeaux. Tady se opět
přeškolil na francouzskou leteckou techniku.
Po kapitulaci Francie byl společně s dalšími
letci evakuován do anglického Falmouthu,
kam připlul 21. června 1940. Krátce po příjezdu do Anglie, 12. července 1940 byl přijat do

Royal Air Force jako příslušník dobrovolné
zálohy (RAF Volunteer Reserve) a přesunul se
do Duxfordu, kde vznikala 310. československá stíhací peruť RAF. Zde byl přeškolen na
stíhačku Hurricane a zúčastnil se bojů. V nich
dosáhl dvou sestřelů těžkých stíhacích letounů
Messerschmitt Bf 110.
Dne 7. září – šedesátý den Bitvy o Británii –
byla v taktice Luftwaffe zpozorována změna.
Byli čím dál více frustrováni odolností RAF
a změnili svou taktiku od útoků na letiště
RAF k přímému úderu na Londýn, kdy se
pokoušeli stíhačky RAF vylákat do vzduchu,
kde mohou být přečísleny velkým počtem
stíhacích letounů Luftwaffe. Toho dne pozdě
odpoledne Josef odstartoval v 16.45 a pilotoval Hurricane V7437 Duxfordského pluku

met a on tím mohl být z kabiny vymrštěn.
Ale řízení nefungovalo. Místo toho, aby se
letoun zřítil do moře, palivová nádrž vybuchla
a stroj se rozpadl na kusy. Josef byl vymrštěn
z kabiny, kombinéza nasáklá benzínem. Už byl
zle popálen a oblečení na něm hořelo. Uvědomil si, že jeho jednou šancí, jak přežít, je pokusit se plameny uhasit proudem vzduchu, než
otevře padák. Padal asi 3600 metrů, než se plameny uhasily. Nyní, ve výšce pouhých 650 metrů se mu škaredě popálenýma rukama podařilo
zatáhnout za lanko a padák otevřít. Vzpomínal:
“Slyšel jsem jediný zvuk, bylo jako být v peci“.
Přistál na padáku na poli ostrova Sheppey a jeho
oblečení se znovu vznítilo. Pan Wright, farmář
z nedaleka, ho viděl padat z letadla a okamžitě
k němu přispěchal a strhl z něj hořící oděv.
Josef byl sotva naživu a tělo měl na mnoha
místech popáleno. Pan Wright mu pomohl do

při hlídkovém letu nad Londýnem. Letěl ve
výšce asi 6500 metrů v zeleném roji. Radar
RAF zachytil velkou skupinu letadel Luftwaffe blížící se k ústí Temže, aby opět zaútočila na Londýn. Operační středisko Stíhacího
velitelství navedlo Duxfordský pluk k ústí
Temže, aby se střetl s Luftwaffe a dva soupeři se zde utkali nad ostrovem Sheppey. V následujícím souboji, kdo s koho, Josef sestřelil
německý Messesschmitt 110, ale v 17.20 byl
sám sestřelen zásahem z kanónu ráže 20 mm
Me 109. Jeho palivová nádrž dostala zásah
a Josefa trefila do oka střepina, jejíž dva úlomky mu měly v oku zůstat až do konce života.
Jeho letoun začal hořet a padat střemhlav. Kabinu zachvátily plameny. Kvůli proudu vzduchu okolo letadla letícího střemhlav nemohl
odsunout kryt kabiny dozadu, aby vyskočil
padákem. Pokusil se potlačit ovládací páku
vpřed, aby Hurricane udělal převrácený pře-

blízkého domu a telefonoval pro sanitku. Ta
přijela asi po čtyřiceti minutách a osádka Josefovi píchla morfium a odvezla ho do místní
nemocnice. Jak ten nastupoval do sanitky, upadl do bezvědomí. Po příjezdu do nemocnice
Josefa položili na bílé prostěradlo a čekali, že
zemře. Povolali kněze, aby mu dal poslední pomazání. Během těchto slov Josef přišel
k sobě a byl zavolán ošetřující personál, aby mu
pomohl. Při prohlížení jeho zranění teď bylo
jeho tělo a končetiny jako zuhelnatělá krusta kvůli rozsáhlým popáleninám, jenž utrpěl
na 72 procentech povrchu těla. Lékař zavolal
nemocnici Green Victoria v East Grinsteadu
a mluvil s Dr. Archibaldem Mc Indoem, specialistou na plastické operace, který v nemocnici vedl oddělení popálenin. Oddělení se brzy
mělo stát pověstné a bylo od svých pacientů
a personálu něžně známo jako „Klub morčat“.
Josef byl převezen do péče Dr. Mc Indoe a stal
se jedním z prvních pacientů jeho oddělení.
Během prvních několika dnů byl umístěn do
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vany se slanou vodou a Dr. Mc Indoe opatrně
odlupoval zuhelnatělou kůži z jeho těla. Josefova víčka byla spálena, a tak prvního půl roku
léčby nemohl spát, dokud mu nebyla doktorem
Mc Indoem našita nová. Josef zůstal v nemocnici dva roky a čtyři měsíce, během nichž na
něm Dr. McIndoe provedl dvacet dva operací.
Únikem ze zasaženého Hurricanu na padáku
se Josef stal členem dalšího výlučného klubu
– „Housenkového“, jehož pravidlem členství
bylo vyváznutí z letounu neschopného letu pomocí padáku.
Do bojových akcí, nyní u 312. peruti, se
vrátil až v dubnu 1943. Od srpna 1943 sloužil
v nebojových rolích, nejprve při přelétávání
nových letounů k operačním jednotkám, a následně u Inspektorátu československého letectva. Mezi dubnem a květnem 1945 absolvoval
kurs pilotáže vícemotorových letadel.
Po svém návratu do vlasti měl Josef poprvé
vidět svého šestiletého syna. Ale věděl také, že
protože v roce 1939 uprchl, aby bojoval proti
Němcům, byli jeho rodiče a bratr Jan 17. září
1942 zatčeni a posláni do internačního tábora ve Svatobořicích u Kyjova na Moravě. Po
návratu do vlasti v srpnu 1945 byl v hodnosti majora přeložen jako válečný invalida do
výslužby, vzhledem ke zraněním utrpěným
během bitvy o Británii. Navrátil se poté do
Chocně, kde před válkou působil. Zalétal ještě
nové letadlo firmy Beneš-Mráz, ale dále létat
nesměl. Náčelník Okresní vojenské správy ve
Vysokém Mýtě Koukalovi odmítl udělit povolení k létání vzhledem k jeho nevyhovujícímu
zdravotnímu stavu. Koukal se už ke kariéře
pilota, při níž létal na 55 typech letadel, nikdy
nevrátil.
Josef živořil za neustálých bolestí z popálenin a dvou střepin v pravém oku, kterém tam
byly od 7. září 1940 z nízkého invalidního
důchodu. Příležitostně si finančně přilepšoval
jako mechanik. Pomoc Josefovi, manželce a
nyní dvěma synům od rodiny, přátel a sousedů
se nedá vyčíslit penězi.
Po převzetí moci komunisty 25. února 1948
byli Čechoslováci, kteří bojovali za druhé světové války na západě, považováni za nakažené
kapitalismem a mnozí byli zatčeni, uvězněni a
jinak perzekuováni. Josefovi ztrpčovala život
Státní bezpečnost /StB/, která ho provokovala,
aby měla důvod ho uvěznit. Když tyto pokusy
selhaly, Josefovi a jeho rodině byl na příštích
14 let omezen prostor k bydlení na jedinou
místnost bez tekoucí vody nebo toalety.
V roce 1964 byl pozván Svazem pilotů Bitvy o Británii, kde se mu dostalo uznání, které
mu bylo ve vlasti odpíráno.
Při své návštěvě Anglie v roce 1972 Josef
opět uviděl trosky svého Hurricanu V7437,
které byly toho roku objeveny. Místo dopadu
bylo na Capel Fleet, Harty Marshes v hrabství Kent a trosky Hurricanu byly deset metrů
pod zemí. Objevené trosky jsou nyní k vidění
v Muzeu Bitvy o Británii v hrabství Kent, jenž
se v té době nacházelo na zámku Chilham v
Kentu. Na tomto setkání byla také paní Carrie

PLK. J. KOUKAL
Wright, vdova po farmáři, jenž uhasil plameny
na Josefově oblečení, když ten přistál na padáku. Paní Wrightová Josefa rovněž mnohokrát
navštívila během jeho léčení trvajícího 28 měsíců a pořád měla Josefův odznak na čepici,
který ji tehdy dal. Při setkání jí Josef předal
svůj Československý odznak pilota z války,
jenž je nyní vystaven v Muzeu Bitvy o Británii, Kent.
Tisk si statečnosti Josefa Koukala za války
a jeho života v důchodu v Luži povšimnul až v
roce 1968. Ve stejném roce obdržel Josef Koukal ocenění Zasloužilý pracovník leteckého
průmyslu a Zasloužilý vojenský letec Československé socialistické republiky. Po srpnové
okupaci vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna
1968, se o Koukala a jeho rodinu opět začala
zajímat StB. Tlak ještě zesílil, když Koukal
v roce 1972 opět navštívil Velkou Británii.
Josef Koukal zemřel náhle doma v Luži na
infarkt o půl osmé večer 23. února 1980. Vstal
od stolu a přešel k lavóru se studenou vodou,
aby si umyl obličej. Manželka se ho ptala, zda
mu něco není a jestli mu má udělat hrnek kávy.
Josef odpověděl: “Ne, děkuji“ a postavil se
před zarámovanou fotografii doktora Mc Indoa
visící na zdi v kuchyni. Díval se na ni asi minutu a najednou se zhroutil k zemi a byl mrtvý.
Politicky a morálně byl rehabilitován až po
listopadu 1989, kdy byl také in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka.
V roce 2002 byla na jeho dům v Luži umístěna pamětní deska a místní náměstí pojmenováno po něm. V roce 2010 mu byl odhalen
pomník i v rodných Jenišovicích.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_
Koukal_(voj%C3%A1k)
https://fcafa.com/2013/06/11/josef-koukal-one-of-the-few/
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nesu vám, lidičky, nesu vám novinu!
Starý rok překročil osudnou hodinu!
Nesu vám, lidičky, nesu vám vzkaz,
že ten rok letošní začíná včas.
Nový rok 2020 začíná a my už máme
v MŠ naplánované další zajímavé akce
a aktivity, např. pozorování řeky Novohradky
v zimě, zimní sezónní činnosti, exkurze do
řemeslných dílen, divadelní představení. Děti
se nudit rozhodně nebudou.
Už v polovině ledna navštívilo naši mateřskou školu divadelní představení s pohádkou
„O tučňákovi“.
Nadále pokračujeme v ekologickém vzdělávání s programem „Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět“. Plnili jsme další zábavné
úkoly. Při nich nás provázely pohádkové postavy – Dlouhý, Široký a Bystrozraký. „Dlouhý“ nám pomohl hledat červené venkovní
kontejnery. „Široký“ nám byl průvodcem při
vymýšlení, co vše do kontejneru patří. „Bystrozraký“ nám radil jak poznat barvu kontejneru na vyřazené elektrospotřebiče. Plnění
úkolů jsme si naplno užili.
A co je Recyklohraní? Je to školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR. Cílem
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů.
Také pedagogický personál mateřské školy
nezanevřel na celoživotní vzdělávání. Máme
za sebou první seminář v novém roce. Věříme, že své poznatky využijeme v praxi.
Kolektiv MŠ

Z DĚNÍ V LUŽI
HISTORICKÉ STŘÍPKY Z LUŽE
V MUZEU 2. DÍL
Vážení čtenáři, i v únoru pokračuji s představováním předmětů z bohaté sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Na
lednovou dopisnici navazujeme nyní další
drobností.
MVe fondu výtvarného umění je uložena
kresba, zachycující snad dominantu městečka
– poutní chrám Panny Marie Pomocnice. Lze
tak soudit podle přípisu v horním rohu: Chlumeček u Lůže 1834. V protilehlém spodním
rohu naopak nalezneme jméno autora, je jím
Fridrich Winarž. Rozměr papíru 18 x 8 cm.
V levé části vidíme vykreslený barokní
chrám se dvěma masivními věžemi. Směrem
k pravému okraji obrázku jsou patrné terénní
vyvýšené plochy - kopečky, kam autor umístil drobné stavby – snad kaple. Bystrému oku
pozorovatele neuniknou velmi drobné postavičky v popředí – například ve spodní části
výjevu kočár s kočím. Úplně vpravo pak autor situoval roubenou stodolu s plotem. Bohu-
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žel dnes pravděpodobně neurčíme ony drobné
stavby. Vzhledem k nepřesné lokalizaci areálu chrámu do terénu je zároveň možné, že
kresbu autor v plenéru pouze načrtl, a dopracoval již bez možnosti finálního porovnání
s realitou. Samozřejmě se také nabízí možnost, že se jedná o kostel zcela jiný a informace o Chlumečku byla dopsána dodatečně.
Předmět pochází z tzv. starých sbírek muzea – z období přelomu 19. a 20. století, kdy
naši předchůdci vedli evidenci fondů leckdy
pouze v základní popisné podobě. Bohužel
dnes již nemáme možnost zjistit více informací, například kdy a jakou cestou se tento
drobný obrázek do sbírek naší instituce dostal.
Jak se Vám líbí?
(Pokračování příště)
Připravila Soňa Krátká – Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě

Město Luže hledá provozovatele stánku s občerstvením na hradě Košumberk na sezónu
od června 2020 do září 2020, více informací
na tel.: 736 481 206, mail.: tic@luze.cz

INZERCE

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola v Luži hledá na II. stupeň kolegu s aprobaci Český jazyk, doplněnou o Dějepis, Německý jazyk, případně jiné.
Nabízíme malé žákovské kolektivy, možnost
seberealizace, třídnictví, příjemné pracovní
prostředí, výborný kolektiv a vstřícné vedení.
Nástup dle domluvy: březen-duben 2020.
Informace u ředitele školy Mgr. Víta
Hospodky na tel. 469 671 212 či emailu
hospodka@zsluze.net

HLASUJTE PRO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO
SPORTOVCE CHRUDIMSKA
Nejúspěšnější sportovci Chrudimska roku 2019 se sejdou na slavnostním
večeru 19. února 2020 v chrudimském
Divadle Karla Pippicha. Vítěze jednotlivých kategorií vybere opět odborná porota, ale ani veřejnost nezůstává stranou.
Právě nyní můžete vy svými hlasy rozhodnout, kdo získá ocenění v kategorii
Cena fanoušků.
Hlasovat můžete prostřednictvím
internetové ankety zde: https://www.
nejuspesnejsisportovecroku.cz/.
Hlasovat můžete na níže uvedené stránce
až pro 5 sportovců. Tato forma nahrazuje
anketní lístky v Chrudimském deníku.
Hlasovat můžete do 12. února 2020.

Základní škola v Luži hledá na II. stupeň kolegu s aprobací Matematika, doplněnou o Tělesnou výchovu, případně jiné.
Nabízíme malé žákovské kolektivy, možnost
seberealizace, třídnictví, příjemné pracovní
prostředí, výborný kolektiv a vstřícné vedení.
Nástup k 1. 9. 2020.
Informace u ředitele školy Mgr. Víta
Hospodky na tel. 469 671 212 či emailu
hospodka@zsluze.net

INZERCE

Nominace nejlepších sportovců za
rok 2019 byla ukončena dne 6. ledna
2020. Anketu Nejúspěšnější sportovec
Chrudimska pořádá agentura Sport action s.r.o., Sportovní unie Chrudimska
a město Chrudim.

Já 70 let, hledám kamarádku na cestování po
Evropě autobusem (letadlem se bojím)
tel.: 725 557 200

INZERCE
Hledám paní na úklid na 2 hod. měsíčně.
Může být důchodkyně i invalidní,
tel.: 608 875 232
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KAM ZA KULTUROU
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Nabízíme volné pracovní místo na pozici
NUTRIČNÍHO TERAPEUTA
Náplň práce:

 Zpracovává a vyhodnocuje nutriční anamnézu pacientů. Kontroluje a metodicky vede přípravu stravy v souladu
s poznatky zdravé a léčebné výživy. Provádí normování jednotlivých diet.
 Sestavuje na základě ordinace lékaře jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety.
 Provádí poradenství a edukaci v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení vhodných výživových
doplňků.

Nabízíme:

 Hrubý plat 22 000 až 31 000 Kč - po ukončení adaptace a dle praxe.
 Termín nástupu možný ihned, nebo dle domluvy. Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení;
úvazek 1,0.
 Možnost dalšího vzdělávání.
 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:

 Odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.
 Spolehlivost, schopnost týmové práce, bezúhonnost.
Životopis s přehledem dosavadní praxe a fotokopie dokladů o vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu:
per@hamzova-lecebna.cz , do 14.2.2020, bližší informace na tel. 469 648 103, 104.

Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÝ PLES
28. 2. 2020 od 20 hodin
Sokolovna Luže
K tanci a poslechu hraje
skupina Express.
Vstupné 90,-Kč + 10,- Kč místenka.
Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 2. 2020 v trafice Zavřel.

KAM ZA KULTUROU
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SPORT
s.r.o.

Vás srdečně zvou na slavnostní vyhlášení ankety

Chrudim

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2019
OKRESU CHRUDIM – 19. 2. 2020 od 18:00 hod.
Divadlo Karla Pippicha, Čs. Partyzánů 6, Chrudim

REGIONÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

Program: Pěvecká, taneční a artistická vystoupení. Moderuje Radek Šilhan O2TV.
Záštitu nad akcí převzal starosta města Chrudim Ing. František Pilný MBA.

Pozvánka pro dvě osoby

action

Heřmanův Městec

Chrast

Hlinsko

Seč

Skuteč

Slatiňany

Luže

Nasavrky

Ronov nad Doubravou

www.vpsr.cz

AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.
Začátek roku je ve znamení strategického
plánování v obcích, svazcích, ale i v MAS po
celé republice.
Informace o postupu a zajímavých datech
můžete sledovat na nově vytvořených. stránkách MAS Strategie rozvoje obcí , najdete zde
nejen složení fokusních skupin, ale postupně i informace, které vyplynuly z dotazníku,
a zajímavé ankety k prioritním i kontroverzním výstupům.
Zástupci NS MAS ČR ve spolupráci s řídícími orgány všech operačních programů nyní
intenzivně vyjednávají podmínky pro nové
období 2023-2027. Řada věcí se podařila
a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) se
stal významným nástrojem rozvoje venkova.
A pokud budou připraveny konkrétní a komunitně projednané nápady(projekty), tedy takové, aby podpořily široký dopad na všechny
obyvatele v území MAS, určitě získají „zelenou“. Novinkou bude např. podpora cestovního ruchu či zdravotnických služeb, zavádění

chytrých řešení, digitalizace, automatizace
či celoživotní vzdělávání. MAS bude v této
souvislosti rozšiřovat počty členů komisí pro
jednotlivé oblasti rozvoje venkova, abychom
dokázali potřeby regionu na nejbližší období
stanovit co nejpřesněji.
V případě zájmu o spolupráci či aktivní zapojení nás neváhejte kontaktovat na info@
masskch.cz.
Podrobné informace ke všem oblastem naší
činnosti najdete na našem webu MASSKCH.
cz, podnikatelé zde nově najdou např. brožuru Podpora MSP - KOMPLEXNÍ PŘEHLED
POSKYTOVATELŮ A PROGRAMŮ PODPORY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY,
2020.
KANCELÁŘ MAS SKCH

RODINNÉ CENTRUM DAR
Rodinné centrum DaR se účastní soutěže
o podporu v potravinovém řetězci Tesco. Zákazníci, kteří v tomto obchodě nakoupí, obdrží
u pokladny žeton, kterým mohou hlasovat pro
jeden ze 3 soutěžních projektů. Ten náš DaRovat společný čas!!! naleznete v prodejnách
Skuteč a Chrudim. Možnou výhru použijeme
na realizaci zajímavých přednášek, které pro
Vás chceme v tomto roce uskutečnit. Za podporu z celého srdce děkujeme.
Veřejné akce pro rok 2020
Rodinné centrum DaR plánuje v roce 2020
mnoho krásných a zajímavých akcí. Přehled
těch nejdůležitějších zveřejňujeme již nyní.
25.2. 2020 Masopust
25.3. 2020 Vynášení Morany
8.4. 2020 Velikonoční dílny
24.4.2020 Den Země
29.5.2020 Den dětí
Další aktivity Rodinného centra DaR můžete sledovat na facebookových stránkách https://www.facebook.com/rodinnecentrumdarluze/ nebo na našich
internetových stránkách https://materskecentrum.
estranky.cz/.

za tým Mgr. Dominika Košnarová DiS. - Vedoucí RC DaR
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Je krásné sváteční nedělní odpoledne 22.
prosince, a právě začíná již 30. ročník Zpívání
pod vánočním stromem. Bohatě ozdobený
a rozsvícený vánoční strom na lužském
náměstí, koledy zvoucí k poslechu i ke zpěvu
a k navození té správné vánoční atmosféry.
Příběh zvěstování a narození Ježíška mohl
začít. Anděl Páně nás provázel celým dějem,
samozřejmě hlavními postavami byli Marie
a Josef s malým spícím Ježíškem doprovázení

postavou Osla. Narozenému Ježíšku se přišli
poklonit nejen Tři králové, ale všichni malí
koledníčci s dary a pastýři s celým stádem
živých oveček. Letošní zpívání však mělo
i jednu premiéru. Protože to byl již 30.
ročník, abychom si připomněli, jak ten čas
letí, pozvali jsme všechny dosud účinkující
Svaté rodiny spolu s Ježíškem od roku 1990.
A bylo se opravdu na co dívat. Vždyť
třicetiletý Ježíšek je již muž v plné síle
a některé Svaté rodiny si tuto poctu zopakovaly
i vícekrát.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejen všem zúčastněným rodinám, ale hlavně
Lídě Bártové - Mámě, které se podařilo vše
zorganizovat a vtipně okomentovat. Dále moc
děkujeme hudebníkům a zpěvákům, kteří se
nemalou měrou zasloužili o zdar akce. Vánoční koledy nás provázely celým programem.
Také jste se ukázali jako štědří dárci. Stejně
jako loni jsme sbírkou přispěli na pomoc maminkám v Azylovém domě ve Vysokém Mýtě,
které se ocitly v těžké životní situaci. Vybraná částka 8.800,- Kč jim snad trochu pomůže
a bude použita na výbavičku pro nově narozená
miminka.
Děkujeme všem, kteří si společně s námi
užili příjemný sváteční podvečer, popovídali
si a zazpívali, zahřáli se svařáčkem či čajem,
popřáli si krásné vánoční svátky a mohli si od-

SKAUTSKÉ STŘEDISKO
TANGRAM LUŽE

nést do svých domovů betlémské světlo, které
skauti rozvážejí po celém světě.
Velký dík patří i paní starostce za její vřelá slova, poděkování a přání do nového roku.
Skautské středisko Tangram Luže

LUŽŠTÍ SKAUTI OSLAVILI
30 LET NEPŘERUŠENÉ ČINNOSTI
Dne 11. 1. 2020 se v pavilonu L Hamzovy Léčebny uskutečnila oslava 30 let nepřetržitého
fungování skautského střediska Tangram Luže.
Skautské středisko Tangram bylo oficiálně
obnoveno 7. 1. 1990 po dlouhých 40 letech,
během kterých Junák v totalitní společnosti
nesměl působit. Pozváni byli všichni bývalí i současní členové, kteří se aktivně zapojili
do vedení dětí a mládeže nebo se významně
zasloužili o rozvoj střediska během jeho obnovené třicetileté historie. Na místě se sešlo
přes 50 skautů a skautek, mezi kterými nechy-

běli ani pamětníci krátkého období lužského
skautování mezi lety 1945 – 1948, kdy se do
Luže skauting poprvé dostal. Oslavy proběhly
v bratrském duchu vzpomínek na léta uplynulá
a přáními zdařilého fungování do let budoucích. Na programu akce bylo například komentované promítání fotografií, prohlídka kronik,
slavnostní přípitek a předání děkovacích dekretů. Oslavy probíhaly až do pozdního večera,
kdy se hosté i pořadatelé rozloučili.
V tomto krátkém odstavci bych chtěl poděkovat hostům za účast a organizátorům za přípravu zdařilé akce. Dále bych rád vyjádřil dík
městu Luže a Hamzově léčebně, se kterými
se nám daří dlouhodobě spolupracovat v naší
činnosti. Třetí dík patří rodičům, kteří v nás
a v organizaci Junák – český skaut vkládají
důvěru, když svěřují děti do péče vedoucím.
Poslední a největší dík patří všem skautům
a skautům, kteří s nesmírným zápalem pokračují v třicetileté tradici lužského skautingu
a nabízejí dětem možnost zažít dobrodružství,
být součástí party a mít příležitost k osobnímu
všestrannému rozvoji.
Jakub Hrubý – Jemnej, vůdce střediska
Tangram Luže

ÚNOR 2020
SKAUTSKÁ VÝPRAVA NA
SNĚŽKU
Stejně jako si někteří Vánoce nedokáží
představit bez kapra a stromečku, je pro lužské
skauty předvánoční čas neodmyslitelně spjat
s výpravou na nejvyšší vrchol naší republiky,
Sněžku.
Naše expedice tento rok čítala celkem pět
více či méně zkušených horalů. Sešli jsme se
již v pátek ve srubu, kde jsme si přichystali vše
potřebné na druhý den a večer si zpříjemnili
hraním deskových her.
V sobotu nastal den D. Budík začal zvonit
v 5:30, což se nakonec ukázalo, jako skoro
pozdě. Vlak v Chrasti jsme stihli jen tak tak.
Přes Pardubice jsme zamířili do Dvora Králové,
kde jsme, i přes zpoždění, chytili autobus do
Pece pod Sněžkou.
Po povinné občerstvovací pauze v místním
obchodě, jsme začali konečně stoupat do kopců.
Terén byl, zejména z počátku, pokryt velice
nepříjemnou ledovou krustou, jejíž podcenění
nejednomu horalovi připravilo tvrdý střet se
zemí. Po vstupu do lesa ale naštěstí led zmizel,
takže až na Růžohorky, kde byla další pauza,
tentokrát obědová, se nám šlo náramně dobře.
Po obědě nás, krom prvního sněhu, čekalo
i závěrečné stoupání. Za silného větru se všem
členům výpravy podařilo vystoupit až na
vrchol, nicméně výhledů jsme si moc neužili,
tak nebylo třeba otálet a po vrcholové fotografii
jsme se rovnou vydali zpět na autobus. Původní
plán na návrat Obřím dolem byl z důvodu jeho
uzavírky zmařen, tak jsme museli bohužel
stejnou cestou.
Jelikož nám to šlo dolů poměrně rychle,
stihli jsme při čekání na autobus dokonce ještě
nakoupit večeři. Po již skoro tradičním běhu na
vlak v Jaroměři jsme se úspěšně dostali zpět do
srubu, kde jsme ještě chvíli hráli deskovky a šli
spát.
Tak zase za rok, snad ve větším počtu. A více
sněhu by nám také nevadilo.
Šíra

BESEDA O FOTBALU
Beseda o Lužském fotbalu a úspěchy Marka
Kopeckého ve futsalu. Pro rok 2019 byl Marek
vyhodnocen, jako třetí nejlepší trenér ve futsalu v České republice.

KAM ZA KULTUROU

RENOSPOND
hotel

wellness
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RENOSPOND s. r. o.
Zderaz 119, 539 44 Proseč u Skutče
tel./fax: 469 321 282, mobil: 777 848 384
renospond@renospond.cz, www.renospond.cz

Hotel Renospond přijme do svého kolektivu

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
Nástup možný od 1. 2. 2020
I. na hlavní pracovní poměr (možnost i zkráceného úvazku)
výuční list v oboru ani praxi nevyžadujeme
II. na dohodu o provedení práce
Pracovní doba: krátký + dlouhý týden nebo dle domluvy.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu, finanční jistotu a možnost celoročního ubytování zdarma.
Podrobné informace Vám rádi podáme
na tel.: 777 848 384, 469 321 282
nebo na e-mailu: renospond@renospond.cz
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY …
je za námi první pololetí, ve čtvrtek děti
obdržely pololetní vysvědčení se známkami,
které odrážejí jejich půlroční snažení a před
námi je druhá polovina školního roku.
Ještě v polovině ledna odjeli naši sedmáci společně se žáky ze Základní školy
v Hrochově Týnci na Lyžařský výcvikový
kurz do lyžařského regionu Kraličák, kde
strávili týden intenzivní výukou lyžování
a snowboardingu. Na programu byly ale také
večerní programy, plné společných her. Pro
někoho to byla první zkušenost se zimními
sporty, nakonec se ale podařilo sjet kopec každému!

Mezi tradiční zimní sporty patří také bruslení. Některým žákům se nechtělo čekat, až
zamrznou rybníky, a tak jsme jim umožnili
v druhé polovině ledna zabruslit si na zimním
stadionu ve Skutči. Žáci 3. a 4. ročníků zahájí
lekce plavání ve Vysokém Mýtě a žáci 1. až
3. ročníků absolvují hodinu tělocviku v rámci
projektu Škola v pohybu, který má více podnítit jejich vztah ke sportu.
V Hamzově léčebně se koná výstava s názvem „Mozaika tradiční lidové kultury v Pardubickém kraji“. Sama autorka této výstavy
Bc. Soňa Krátká z Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě si speciálně pro nás připravila zajímavý výklad o tradicích a řemeslech
z našeho blízkého okolí a v pondělí 3. 2. jsme
se tak mohli zúčastnit slavnostního otevření
této výstavy.
První únorový pátek, tj. 7. 2. 2020 se bude
od 17:00 do 21:00 v sokolovně města Luže
konat ples Školní družiny, který je určen žákům prvního stupně a jejich kamarádům. Děkujeme všem rodičům za pomoc dětem s přípravou na tuto velmi oblíbenou akci.
Tento den je také naplánováno školení pro

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
celý pedagogický sbor, a proto je vyhlášeno
ředitelské volno. V rámci projektu „Společné
vzdělávání v praxi,“ do kterého je naše škola
zapojena, se budeme zabývat tématem Komunikace školy a rodiny, a tak věříme, že absolvované školení prospěje vzájemnému porozumění.
V pondělí 17. 2. se naše tělocvična na chvíli
promění ve fascinující Vesmír. Hravou a zábavnou formou nám znalosti v oblasti astronomie
rozšíří Mobilní planetárium.
Akcí, na kterou bychom chtěli pozvat
i veřejnost, zejména pak rodiče žáků, pak bude
ve čtvrtek 20. února 2020 od 15:30 přednáška
lektora primární prevence RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka na téma „Děti v online světě.“ Na
této přednášce bude rodičům vysvětlovat rizika
a negativa dnešních digitálních technologií. Akce se uskuteční na prvním stupni.
V dopoledních hodinách se budou konat
přednášky zaměřené na rizika digitálních
technologií (Kamarádi online, YouTube
a Youtubering) také pro naše žáky 1. - 5. tříd.
Na konci kalendářního roku se školní družina
rozhodla zapojit do soutěže FÍHA-DÝHA na
téma vánoční stromeček. „Už jednou jsme

získali první místo v této soutěži s tématem
narozeninový dort, tak proč to nezkusit znovu?“ Cena byla lákavá, a tak jsme se pustili do
práce. Společná práce se nám podařila a fotky
stromečku jsme odeslali do soutěže. Potěšila
nás zpráva od organizátora soutěže, ve které
nám bylo sděleno, že jsme s naším stromečkem vyhráli 1. místo v kategorii ZŠ I. stupeň.
Cenou pro nás je voucher na školní, výtvarné
a kancelářské potřeby od společnosti SEVT,
a.s. v hodnotě 5 000 Kč. Máme z toho velkou
radost a vychovatelkám v naší školní družině
patří velký dík!

ÚNOR 2020

V projektu ZOO Praha „Strážce pralesa“
jsme zapojeni již šestým rokem a letos se
chceme zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, které se koná každoročně na
jaře přímo v areálu zoologické zahrady v Praze. Máme radost z každého odevzdaného
elektrozařízení, které pomůže při recyklaci
odpadů a podpoří též projekt na ochranu goril nížinných v Africe.  Pokud máte i Vy doma
nepotřebný mobil či tablet, budeme rádi, když
nám ho věnujete, a přispějete tím k naší snaze
o ochranu přírody. 
V tomto kalendářním roce plánujeme zrealizovat v naší škole několik projektů, které
přispějí k lepšímu prostředí pro výuku našich
žáků. Mezi ten největší patří Rekonstrukce
počítačové učebny na II. stupni, která bude
doplněna o bezbariérový přístup do 1. patra
budovy a bezbariérové sociální zařízení. Samotná učebna bude vybavena 20 moderními
žákovskými počítači a své místo zde najde
i 3D tiskárna. Velmi děkujeme tajemnici
města paní Ing. Haně Broklové za její velkou
pomoc při realizaci projektu Rekonstrukce
počítačové učebny na II. stupni, ale i dalších
plánovaných projektů.
Jeden z projektů se týká i revitalizace školní zahrady. Rádi bychom do školní zahrady
ve větší míře vrátili výuku, žáky a také jejich
rodiče v rámci společných akcí. V souvislosti s tím hledáme vedoucího zahradnického
kroužku. Budeme rádi, když se ozvete na
email zs.luze@tiscali.cz, případně na telefon
469 671 212.
                                  
kolektiv zaměstnanců ZŠ Luže

Z DĚNÍ V LUŽI
MOZAIKA TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ
Ve spojovací chodbě pavilónů F-A-B
bude možné si prohlédnout od začátku
února do konce března roku 2020 výstavu
Mozaika tradiční lidové kultury. Zájemci
tak získají příležitost zjistit, jak si stojí Pardubický kraj v péči o projevy lidové kultury.
Výstava na jednoduchých, přístupnou formou
zpracovaných panelech, mapuje osobnosti,
které se mohou pyšnit titulem Nositel tradice Pardubického kraje. Zjistíte například,
že v Hlinsku žije pan Josef Fidler, kterému
se podařilo oživit výrobu žinilkové příze.
Nejnovější panel představuje pardubického
podkováře Václava Ráliše. V jeho rodině se
řemeslu muži věnují po několik generací.
Výstava také představuje prvky lidové kultury, které pro svoji unikátnost byly v předchozích letech zapsány na prestižní seznam
Tradiční lidové kultury Pardubického kraje.
Z nejbližších městu Luže jmenujme například každoroční stavění velikonočního stromu a věneček v nedalekých Střemošicích.
V Radimi a Jenišovicích děti dodnes na Bílou
sobotu obchází vsi v průvodu s maskou jidáše. Nejen tyto zvyky a mistry řemeslníky ale
představuje tato výstava. Seznámit se můžete
také s celým systémem ochrany nehmotného
kulturního dědictví v naší republice. Proto
neváhejte a přijďte se podívat, jste srdečně
vítáni v pracovní dny od 8 hod do 20 hod.
Slavnostní zahájení pro veřejnost proběhne v pondělí 3. února ve 14 hod v Konferenčním sále HL za účasti autorky námětu
výstavy Bc. Soni Krátké z Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě.
Bc. Veronika Šťovíčková
Asistentka ředitele, marketing a PR
Hamzova léčebna

INFO Z HRADU KOŠUMBERK
Do plánované velikonoční prodejní výstavy
21. 3. – 13. 4. 2020 budeme opět přijímat zboží ke komisnímu prodeji. Zájemci hlaste se na
tel. 736 481 205. Jakékoliv nápady, náměty,
pomoc vítána. Děkuji.
Hana Truncová
KOŠUMBERK 1.1. 2017
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DEN S OSOBNOSTÍ
plukovník letectva

Josef Koukal D.F.C.
U příležitosti 40. výročí úmrtí plukovníka letectva Josefa Koukala pořádá spolek Rozběháme Luži v neděli 23.2.2020
vzpomínkový program, který zahájí
v 9:30 Slavnostní bohoslužba v Chrámu
Panny Marie Pomocné na Chlumku. Následovat bude v 11:00 zapálení svíček
u pamětní desky na náměstí v Luži a společný běh (5 km) po značené trase do
Jenišovic, rodiště plk. Koukala. Zájemci
o účast na pietním aktu v Jenišovicích,
který proběhne ve 12:00, mohou využít
zdarma autobus, který odjede z náměstí
v Luži v 11:30. Návrat z Jenišovic do
Luže je možný opět autobusem, společ-
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DEN S OSOBNOSTÍ

Neděle 23. 2. v 11:30

KAM POVYRAZIT

ODJEZD K POMNÍKU PLK.
J. KOUKALA DO JENIŠOVIC

PLK. JOSEF KOUKAL

Náměstí Plk. J. Koukala Luže
Neděle 23. 2. od 9:30

Neděle 23. 2. od 12:00

MŠE SV. ZA PLK. JOSEFA KOUKALA
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumk

UCTĚNÍ PAMÁTKY PLK. J. KOUKALA
Pomník v Jenišovicích

Neděle 23. 2. od 11:00

Neděle 23. 2. od 15:00

UCTĚNÍ PAMÁTKY PLK. JOSEFA
KOUKALA + BĚH
Náměstí Plk. J. Koukala Luže

PŘEDNÁŠKOVÁ ČÁST VZPOMÍNKOVÉ
AKCE NA PLK. J. KOUKALA

Sokolovna Luže

U příležitosti 40. výročí úmrtí

plukovníka letectva
Josefa Koukala D.F.C.
* 6. května 1912 – Jenišovice
†23. února 1980 –Luže

ným během nebo procházkou.
Odpolední program se uskuteční
v sokolovně, kde bude od 13:00 připravena výstava artefaktů a obrazů s tematikou Českoslovenští letci ve službách
RAF. Komentovaný program začne
v 15:00 promítáním dokumentu o letcích
v RAF, následovat bude křest obrazu „stíhač Josef Koukal“ a prezentace spolku
Avalone, který se zabývá prevencí popáleninových úrazů a pomocí popáleným
dětem i jejich blízkým. Od 17:00 bude
program pokračovat přednáškou o plk.
Josefu Koukalovi a promítáním filmu
o jeho životě Jen slunce je věčné (1968).
Zájemci budou mít možnost podepsat
petici, jejíž snahou je přesvědčit ústavní
činitele k udělení státního vyznamenání
plk. Josefu Koukalovi. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován spolku
Avalone.
„Národ, který zapomene svoji minulost,
nemá žádnou budoucnost“
(Winston Churchill)

se uskuteční dne 23.02.2020 vzpomínkový program
9:30 – Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Slavnostní bohoslužba k 40. výročí úmrtí Josefa Koukala
11:00 – Náměstí Plk. Josefa Koukala
Uctění památky Josefa Koukala
Společný běh Luže – Jenišovice a zpět (5 km nebo 10 km)
11:30 – Náměstí Plk. Josefa Koukala
Odjezd do Jenišovic (bus zdarma tam i zpět)
12:00 – pomník v Jenišovicích
Uctění památky Josefa Koukala
13:00 – Sokolovna Luže
Czech Spitfire Club – Výstava Českoslovenští letci ve službě v RAF
Aviation Art Gallery – výstava obrazů
15:00 – Sokolovna Luže
Czech Spitfire Club – komentovaný dokument MUDr. Vítka – Naši letci v RAF
Aviation Art Gallery – křest obrazu Josefa Koukala
spolek Avalone – prevence popáleninových úrazů a pomoc popáleným dětem
Mgr. Michal Štorek – přednáška o Josefu Koukalovi
dokumentární film Jen slunce je věčné (1968)
Přelet bitevních letounů Armády ČR JAS-39 Gripen (čas bude upřesněn)
Po celý den můžete zapálit svíčku u pamětní desky na náměstí a na hřbitově v Luži
nebo u pomníku v Jenišovicích.
"Národu, který si neváží svých hrdinů, hrozí, že nebude žádné mít, až je bude skutečně potřebovat".
(Ferdinand Peroutka)

Poděkování:

Mgr. Josef Hubálek

SK
Mgr. Michal Štorek

Ateliér Košvanec

Aviation Art Gallery

Czech Spitfire Club

Město Luže

Spolek Krajinka
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