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KAM VYRAZIT
Úterý 3. 3. od16:00
UNIVERZITA 3. VĚKU
Volnočasové centrum Luže

Sobota 21. 3. od 15:30
KLUB CESTOU NECESTOU: BARVY
MALAJSIE

Konferenční sál Hamzovy léčebny

Středa 8. 4. od 14:30
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Rodinné centrum DaR Luže

Sobota 11. 4. od 10:00			
Sobota 7. 3. od 14:00			 Úterý 24. 3. od 18:30			 VELIKONOČNÍ JARMARK SE
DĚTSKÝ KARNEVAL
POČÍTAČOVÝ KURZ
ŠERMÍŘI | Hrad Košumberk
Sokolovna Luže
Volnočasové centrum Luže

Úterý 10. 3. od 18:00			 Středa 25. 3. od 15:30			
O TRÁVÍCÍM TRAKTU VESELE I VÁŽNĚ
VYNÁŠENÍ MORANY
Volnočasové centrum Luže 1. patro
Rodinné centrum DaR Luže

Čtvrtek 16. 4. od 18:00			
KONCERT – VILÉM VEVERKA
Chrám Panny Marie Pomocné
na Chlumku v Luži

Úterý 10. 3. od 18:30			 Úterý 31. 3. od 16:00			 Sobota 18. 4. od 10:00			
POČÍTAČOVÝ KURZ
UNIVERZITA 3. VĚKU
BĚH PRO MATYÁŠE
Volnočasové centrum Luže
Volnočasové centrum Luže
Hrad Košumberk

Sobota 14. 3. od 14:00			
4. ROČNÍK V KARETNÍ HŘE PRŠÍ

Hostinec u Jonáše Bělá

Pátek – neděle 3. – 5. 4. 13:00 – 15:00
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Kaple sv. Rodiny na Dobrkově

Úterý 17. 3. od 16:00			 Pátek 3. 4. od 8:00
UNIVERZITA 3. VĚKU
UKLIĎME LUŽI A OKOLÍ
Volnočasové centrum Luže
Náměstí plk. J. Koukala

Neděle 19. 4. od 14:00			
POUTNÍ MŠE SVATÁ V JANOVIČKÁCH
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách

Neděle 19. 4. od 15:00		
ZA SVITU LOUČÍ - VYPRÁVĚNÍ
O POVĚSTECH A ČTENÍ REGIONÁLNÍCH
POVĚSTÍ Z PERA ANTONÍNA HLINECKÉHO

Středa 18. 3. od 18:00			
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Sokolovna Luže
Sobota 21. 3. od 10:00			
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
do 13. 4. 2020 | Hrad Košumberk

Neděle 5. 4. od 16:00			
POSTNÍ KONCERT – MUSICA NOVA

(Bc. Soňa Krátká)
Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách

Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži

Pátek 24. 4. od 14:00			
Úterý 7. 4. od 18:30			DEN ZEMĚ
Zahrada Rodinného centra DaR Luže
POČÍTAČOVÝ KURZ
Volnočasové centrum Luže
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INFO Z RADNICE
INFORMACE PRO STAVEBNÍKY
PŘEDEVŠÍM
PRO VŠECHNY,
KTEŘÍ UVAŽUJÍ O STAVBĚ, STAVEBNÍ ČINNOSTI NA SVÉ NEMOVITOSTI, NEBO UVAŽUJÍ
O KOUPI POZEMKU ZA ÚČELEM
NOVÉ STAVBY

NOVÝ
INVESTIČNÍ TECHNIK
Bc. Lukáš Koukal
Email: lukas.koukal@luze.cz
Mobil: 730 871 334

DOTACE NA MZDOVÉ PROSTŘEDKY
ZAMĚSTNANCŮ
ÚŘADU
Město Luže dlouhodobě využívá možnosti zaměstnávat uchazeče z Úřadu práce na
tzv. veřejně prospěšné práce. Tím získáváme
sezónní pracovníky pro technické služby, jejichž mzda je téměř celá kryta dotací z Úřadu
práce. V minulém roce jsme takto zaměstnali
3 osoby. Dalším projektem, díky kterému jsme
vytvořili pracovní místo plně hrazené z dotace je Efektivní veřejná správa města Luže.
Dotace z Operačního programu Zaměstnanost
na pozici pracovníka rozvoje města po dobu
24 měsíců vychází na více než 700 tis. Kč.
Také provozní pracovnice hradu Košumberk
a koordinátorka naučné stezky jsou nově vytvořená pracovní místa plně hrazená z dotace. Pracovní místa pro osoby z cílové skupiny,
tj. osoby se ztíženými podmínkami na otevřeném trhu práce vzhledem k věku nebo rodinné
situaci, byla vytvořena na dobu určitou do 30.
6. 2022. V tomto případě se také jedná o dotaci
z Operačního programu Zaměstnanost, a to ve
výši více než 2 mil. Kč.
Na první pohled se může zdát, že počet pracovníků úřadu nesmyslně narůstá a mzdové
výdaje ukrajují z rozpočtu města nepřiměřené částky. I před deseti lety však šla na mzdy
zaměstnanců necelá pětina rozpočtu města.
V minulém roce tvořily mzdové výdaje (hrubé mzdy, odvody zaměstnavatele, dohody
o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) konkrétně 20,8 % rozpočtových výdajů.
Za minulý rok prošel Městský úřad obrovskou
personální obměnou a každá pracovní pozice
má své opodstatnění, jasnou pracovní náplň
a vymezenou zodpovědnost za vykonávanou
agendu. I v roce 2020 však budeme pokračovat v optimalizaci náplní a úvazků tak, abychom efektivně a kvalitně zajistili všechny
činnosti v přenesené i samostatné působnosti.
Ing. Hana Broklová – tajemnice MěÚ
Luže

Žádná stavba není a nikdy nebude levnou ani jednoduchou záležitostí, přináší stavebníkům často bezpočet starostí
a vyřizování.
Chceme touto cestou pro Vás, budoucí stavebníky, připravit pár užitečných rad, které
Vám mohou napomoci před samotnou stavbou a případně předejít zbytečným následným komplikacím.
Prvotní informace ke stavbě najdete
v územním plánu https://www.chrudim.eu/luze/d-2227. Územní plán vymezuje jednotlivé
plochy v obci, kde se dozvíte, k jakému účelu
jsou jednotlivé plochy určeny. Také si můžete orientačně najít vedení inženýrských sítí
a ostatní informace, jako jsou ochranná pásma (např. elektrického vedení VN, komunikací, hradu Košumberk aj.), vymezenou hranici městské památkové zóny, aktivní zónu
záplavového území řeky Novohradky a další.
Kombinace způsobů vedení stavebních řízení, rozhodnutí i sdělení a souhlasů ke stavbám podle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění je možno
nahlédnout zde https://www.zakonyprolidi.
cz/cs/2006-183 nebo přímo na stavebním
úřadě.

BŘEZEN 2020
Vzhledem k poměrné složitosti celého procesu, doporučujeme kontaktovat pracovníka
stavebního úřadu k ujasnění všech potřebných vyjádření a dalších požadavků a předem
projednat svůj záměr.
Zvláště chceme apelovat na projednání projektové přípravy již v jejím počátku,
a to ideálně ve fázi rozpracovanosti návrhů,
studií, skic a náčrtů.
Rádi bychom Vás touto cestou oslovili a požádali o vzájemnou spolupráci na společném
vytváření prostředí, které bude jednak sloužit
životním potřebám jednotlivců, ale zároveň
i splňovat požadavky na ochranu hodnot
a rozvoj území. Nechceme být úředníky, kteří jen kladou důraz na formální dodržování
legislativy, ale spíše dbát na věcnou podstatu
svých rozhodnutí s vědomím jejich dopadu
na ochranu a utváření krajiny, města, potřeb
jednotlivce a hodnotu místa. K plnění tohoto záměru nám je především nápomocna
odborná veřejnost - architekt města, MgA.
Petr Budil (e-mail: petr.budil@luze.cz). Po
předchozí domluvě lze naplánovat společnou
schůzku, a to obvykle každé pondělí v odpoledních hodinách.
Rádi zodpovíme jakékoliv vaše dotazy, těšíme se na vzájemnou spolupráci a doufáme,
že včasnými konzultacemi stavebních záměrů lze předcházet případným nedorozuměním
a průtahům.
Bohumila Fikejsová
referent stavebního úřadu
e-mail: stavebniurad@luze.cz

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT

INFO Z RADNICE
MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ
INFORMUJE
Vážení občané,
úvodem mi dovolte, abych Vás seznámil se statistickými údaji činnosti Městské policie Skuteč
za rok 2019.

VÝKON SLUŽBY STRÁŽNÍKŮ

BŘEZEN 2020
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UDÁLOSTI A VÝSLEDNÁ ČINNOST

Celkem strážníci MP Skuteč reagovali na 547 přijatých oznámení a událostí (pro porovnání:
r. 2018- 421 událostí), ve spisové službě evidováno celkem 244 jednacích čísel - spisů (události, jež vyžadují služební dokumentaci – v roce 2018 to bylo 117 jednacích čísel).
Z výše uvedených událostí a oznámení se jednalo celkem o 185 přijatých oznámení a událostí
v Luži a celkem o 362 přijatých oznámení a událostí ve Skutči.

Směny strážníků jsou stanoveny měsíčním
rozpisem služeb. Při plánování směn jsou zohledňovány požadavky starostů měst (např.
nezbytnost hlídky při konání kulturních
a sportovních akcí), bezpečnostní situace na
katastrech pověřených obcí, potřeby při nárůstu
konkrétního protiprávního jednání na katastrech
pověřených obcí. V počtu 4 strážníků není
možné zajistit nepřetržitý provoz 24/7.
Běžná hlídková činnost se dělí na hlídku služebním vozidlem (s ohledem na rozlohu katastrů 66,1 km2 je tato hlídka častější) a na pěší
hlídku (běžně cca 1 hodina v každém z katastrů
– dle potřeby a okolností).

Celkový počet přestupků projednaných příkazem na místě (pokuta) 		

196

z toho přestupků v územní samosprávě 					

21

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti) 		

66

z toho přestupků spáchaných překročením rychlosti			

108

Celkový počet přestupků oznámených příslušnému správnímu orgánu:

76

z toho přestupků spáchaných nařízením obce				

3

z toho přestupků v územní samosprávě 					

4

z toho přestupků proti veřejnému pořádku			

17

z toho přestupků proti majetku					

12

z toho přestupků proti BESIP (vyjma překročení rychlosti) 		

19

z toho přestupků spáchaným překročením rychlosti			

1

z toho přestupků podle zákona o silniční dopravě				

1

Za rok 2019 strážníci pokryli v rozpisu služeb celkem 326 směn (dní pokrytých směnou).

z toho přestupků ostatních (černé skládky)				

11

Celkový počet podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR

8

I přes četnost oznámení, personální změny či
„podstav“ strážníků se maximálně snažíme
o zvýšení efektivity práce.
Zrušení úředních hodin na služebně – při
výkonu směn je kladen důraz na to, aby strážníci byli maximální dobu služby v terénu.
Z toho důvodu a dále pro nízký počet strážníků bylo upuštěno od držení tzv. úředních hodin
a tím dochází k většímu pokrytí výkonu služby
v „ulicích“. Samozřejmostí je skutečnost, že
občané můžou kontaktovat MP Skuteč na pohotovostním telefonu č. 731 557 507 a osobní
schůzku si případně předem domluvit.
Delegování výroby a evidence parkovacích
karet na ekonomický odbor městského úřadu
– toto souvisí se zrušením úředních hodin –
zájemci o parkovací kartu si ji nyní mohou
zařídit v pracovní době na ekonomickém odboru.
Zvyšování kvalifikace strážníků - všichni
současní strážníci úspěšně absolvovali v roce
2019 prolongační zkoušku (před komisí Ministerstva vnitra) k ověření odborných předpokladů za účelem získání osvědčení nezbytného pro výkon zaměstnání strážníka. Dva
ze skutečských strážníků již disponují osvědčením vydaným na dobu neurčitou, ostatní
strážníky čeká další prolongační zkouška po
uplynutí doby 5 let.
Strážníci zvyšovali svoji odbornost ve
střelecké přípravě. Strážníci mimo bezpečné
manipulace se zbraní a různých střeleckých
cvičení procvičovali také taktiku při zákroku

Celkový počet předvedení osoby			

4

Celkový počet použití donucovacích prostředků				

2

Celkový počet převozů na Protialkoholní záchytnou stanici			

3

Celkem provedeno odchytů zvířat					

46

Celkem poskytnutí první pomoci (vč. 2x resuscitace)			

12

Celkem asistence u dopravních nehod					

16

Celkem asistence u požárů (vč. 3x hašení- využití has.přístroje)		

9

Celkem převzato nálezů						

19

Celkem doručeno písemností na žádost					

6

se zbraní, bezpečné jištění, střelbu po zátěži
apod. Dále bylo procvičeno použití základních prvků sebeobrany a využití oprávnění
donucovacích prostředků. I v následujícím
roce bude obdobná příprava probíhat, avšak
bude na ni brán větší zřetel a bude zintenzivněna.
Kurz první (předlékařské) pomoci – strážníci se účastnili společně s členy výjezdové
jednotky SDH Skuteč kurzu poskytnutí první
pomoci, který pořádal odpovědný pracovník

ZZS Pardubického kraje. Strážníci si
tak osvěžili způsoby poskytování první
pomoci, kdy ošetřovali krvácení, popáleniny, omrzliny, zlomeniny, bezvědomí
a další, kromě toho i velmi úspěšně procvičili resuscitaci na figuríně. Strážníci si
také procvičili případné postupy poskytování první pomoci při dopravní nehodě.

Zvyšování materiálního vybavení v podobě
pořízení radiostanic MOTOROLA, osobních
kamer TRANSCEND, průběžného doplňování vybavení záchranářského batohu či pomůcek k odchytu zvířat.
Z činnosti Městské policie
S příchodem Nového roku řešili strážníci na
katastrech pověřených obcí již desítky oznámení občanů, které se týkaly špatného parkování, protiprávního jednání na úseku občanského soužití, veřejného pořádku a majetku,
založení černých skládek, či dopravních nehod a požárů. Dále se strážníci zaměřili na boj
proti autovrakům na veřejných prostranstvích
a komunikacích. Ve dvou případech byli strážníci nuceni k použití donucovacích prostředků
a jedna osoba byla převezena na Protialkoholní záchytnou stanici.
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NEZNÁMÝ PACHATEL ZALOŽIL
ČERNOU SKLÁDKU
27.01.2020, 07:00 hodin, Dobrkov
Hlídce strážníků byl oznámen výskyt černé
skládky poblíž cesty vedoucí od Dobrkova
směrem k letišti. Na místo se ihned dostavila
hlídka, která provedeným šetřením zjistila,
že se černá skládka nachází na katastru obce
Synčany, Rosice a tudíž není MP Skuteč místně
příslušná k řešení věci. Z tohoto důvodu bylo
na místo přivolána hlídka MP Hrochův Týnec,
která si věc převzala k provedení dalších úkonů
.

PŘIJELA NA BENZINOVOU
STANICI BEZ PENĚZ

02.01.2020,18:44 hodin, benzinová čerpací
stanice Luže

INFO Z RADNICE

BŘEZEN 2020

Dne 27.01.2020 reagovala hlídka strážníků
na oznámení o skutečnosti, že počátkem měsíce ledna 2020 ve večerních hodinách na benzinové stanici v Luži neznámá žena natankovala
do vozidla benzin a následně obsluze sdělila, že
při sobě nemá hotovost a že zaplatí následující den, což však do současné doby neučinila.
Dalším šetřením byla strážníky ustanovena
osoba pachatelky. Po zhlédnutí kamerových
záznamu a dalším provedeném šetření bylo
dáno podezření, že jednání ženy bylo cílené
a úmyslné. Věc byla po zpracování postoupena
ke správnímu orgánu k projednání, kdy ženě
hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč.
Vzhledem k počtu strážníků nemůže
městská policie zajistit nepřetržitou službu.
V případě Vašeho zájmu o kontaktování

strážníků osobně na služebně, učiňte tak, prosím, po předchozí telefonické domluvě na pohotovostním telefonním čísle. Strážníci tráví
převážnou část pracovní doby v terénu a bez
předchozí telefonické domluvy byste je nemuseli na služebně zastihnout. Pokud se nedovoláte na pohotovostní telefonní číslo 731 557 507
a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.
Veškeré aktuality Městské policie Skuteč
naleznete na oficiálních webových stránkách
www.mp.skutec.cz a na sociální síti Facebook:
Městská policie Skuteč.
Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

9. ROČNÍK SOUTĚŽE CENA
METROHM 2019

Dne 13. února 2020 se pořádal 9. ročník soutěže
Cena Metrohm 2019, která je organizována
společností METROHM Česká Republika s.r.o.,
ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické
chemie a Odbornou skupinou České společnosti
chemické pod záštitou Divize analytické chemie
Evropské chemické společnosti a pod záštitou
děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v rámci oslav 100. výročí založení výše
zmíněné fakulty. Vyhlášení vítězů této soutěže proběhlo na semináři firmy Metrohm Česká
republika: Moderní elektroanalytické metody
2019. Prestižní cenu za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika (do 35 let)
obdržel lužský rodák Ing. Milan Sýs, Ph.D.
Vědecká práce s názvem „Flow injection tyrosinase biosensor for direct determination of acetaminophen in human urine“ byla v loňském roce
publikována v zahraničním vědeckém časopise
Analytical and Bioanalytical Chemistr.
		
Město Luže gratuluje!

TELEFONNÍ SEZNAM MěÚ Luže
TELEFONNÍ SEZNAM MěÚ - Luže
Jméno a příjmení

Kontakty

Pracovní pozice

Telefon

Mobilní telefon

E-mail

MěÚ - Luže - radnice
Bc. Veronika Pešinová, MBA
Ing. Pavel Vodvárka
Ing. Hana Broklová
Bc. Lada Vodičková

469 671 128

Starostka
Místostarosta
Tajemnice
Asistentka starostky a
místostarosty/Podatelna

x

463 034 922

603 507 758
733 184 221
730 891 140

starostka@luze.cz
mistostarosta@luze.cz
hana.broklova@luze.cz

469 633 984

736 481 208

mestskyurad@luze.cz

469633985
469 633 987

730 891 759

x

739 709 732
737 409 698

lenka.hyksova@luze.cz
pokladna@luze.cz
ucetni@luze.cz
matrika@luze.cz

733 715 052
730 871 334
736 481 207

stavebniurad@luze.cz
lukas.koukal@luze.cz
hyksa@luze.cz

739 707 350

pavel.hemerka@luze.cz

Hospodářsko - správní odbor
Lenka Hyksová
Hana Burešová
Ing. Miroslava Břeňová
Lucie Tesařová

Vedoucí pracovník
Pokladna
Účetní
Matrikářka

Bohumila Fikejsová
Bc. Lukáš Koukal
Blahoslav Hyksa

Referent stavebního odboru
Investiční technik
Investiční technik

Pavel Hemerka

Vedoucí pracovník

MgA.Petr Budil

Architekt

Mgr. Dominik Pidima

Pracovník rozvoje města
730 170 790
Pracovník rozvoje města
x
Odbor kultury a cetovního ruchu - Turistické informační centrum (TIC)

Lenka Kašparová
Mgr. Marie Doležalová

469 633 986

x

Stavební odbor
469 671 126
X
463 034 924

Odbor výstavby
463 034 924

Městský architekt
x

Vedoucí pracovník
Koordinátoka Kacafírkovy
lužské stezky

Hana Truncová

Kastelánka

Jaromíra Márová

Knihovnice

x

petr.budil@luze.cz
dominik.pidima@luze.cz

463 034 720

736 481 206

tic@luze.cz

x

739 435 932

marie.dolezalova@luze.cz

736 481 205

kosumberk@luze.cz

Hrad Košumberk
469 672 191

Městská knihovna
463 034 707

x

knihovna@luze.cz

Pečovatelská služba města Luže (DPS)
Monika Pidimová
Vladimíra Kolářová
Lenka Šimková

Vedoucí přímé péče
Pečovatelka
Pedikérka

Vanda Křepelková
Lukáš Poluda

Vedoucí pracovník
Správce - sběrný dvůr

Jiří Kopecký
Dana Richterová
Jan Soukup

469 672 015
469 672 015
469 672 015

730 871 336
730 871 337
730 871 333

Technické služby města Luže, skládka Dolečka a sběrný dvůr
734 318 892
x
776 202 564
x
Sportoviště
777 263 691
Správce sportovního areálu
x

Pronájem sportovní
haly/rezervace
Jednatel

x

dps@luze.cz
dps@luze.cz
dps@luze.cz
vanda.krepelkova@luze.cz
lukas.poluda@seznam.cz
fotisek@seznam.cz

721 280 695

dana.rich@seznam.cz

724 141 331

lesy@luze.cz

Lesy Luže, s.r.o.
x

INFO Z RADNICE
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
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
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
Hana Burešová

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA
MĚSTA LUŽE
V rámci projektu Efektivní veřejná správa
města Luže se dne 14. 1. 2020, v zasedací místnosti MÚ Luže, uskutečnilo školení zaměstnanců na téma metodika a legislativa spisové
služby. Školení proběhlo souběžně se zástupci
Svazku obcí Košumberska. Další školení je
plánováno na 14. 4. 2020.
Dne 30. 1. 2020 se také konalo první setkání
fokusních skupin, jejichž členové diskutovali a
připomínkovali základní SWOT analýzu připravenou zpracovatelem strategického plánu.
Setkání přineslo mnoho podnětů, se kterými
bude v rámci strategického plánování dále pracováno.
Mgr. Dominik Pidima

BŘEZEN 2020
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INFO Z HRADU KOŠUMBERK
SLEDUJTE FACEBOOK HRAD KOŠUMBERK: https://www.facebook.com/hradkosumberk/
VZPOMÍNKY NA STAROU
LUŽI: https://www.facebook.com/
groups/2503705846562047/
Velikonoční výstava od 21. 3. - 13. 4. 2020
Příjem zboží: neděle 15. 3. = 10 - 16 hodin +
pondělí 16. 3. = 8 - 15 hodin.
Kontakt: Hana Truncová,
email: kosumberk@luze.cz, tel: 736 481 205

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
Společnost Lesy Luže s.r.o. pronajme byt
v Domě pro seniory v čp. 49, v Bělé,
k nastěhování dle dohody.
Byt č. 4, ve 2.patře o velikosti 2 + kk, koupelna s WC, předsíň.
Celková započitatelná plocha bytu 73,21 m2
Nájemné: 4 027,-- Kč/měs. + záloha na
služby cca.3000,-Kč.
Nájemní smlouva se sjednává na dobu
neurčitou.
Pravidla přidělení bytu:
Podání písemné žádosti do 25.3.2020.
Byt může být přidělen nájemcům starším 70-ti let, kteří jsou soběstační nebo
mladším seniorům, kteří mají alespoň
první stupeň omezení.
Žádost si mohou podat i ostatní zájemci.
Prohlídka bytu se uskuteční na požádání dle
dohody na tel: 469 633 987, 777 320 611.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat
do 25.3.2020 do 15.00 hod na podatelně
městského úřadu v Luži. Tiskopis žádosti
o byt je elektronicky ke stažení na webových stránkách www.luze.cz.

6

WWW.LUZE.CZ

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ZPRÁVY Z BĚLÉ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
V LUŽI A OKOLÍ

V sobotu 18. ledna se na sále hostince
„U Jonáše“, odehrál již 8. ročník turnaje
ve společenské hře „Člověče, nezlob se“.
K hracím stolům usedlo celkem 56 hráčů ze
širokého okolí. Hráči absolvovali v turnaji
celkem 5 kol, ve kterých bojovali o to, dostat co nejvíce figurek do domečku. Pořadí

V sobotu 4. ledna 2020 vyrazilo do ulic
města Luže a do okolních vesnic bezmála
devadesát malých a velkých koledníků
Tříkrálové sbírky, kteří dům od domu
přáli požehnání do nového roku a prosili
o příspěvek na činnost Charity v celé
republice a především na činnost Oblastní
charity Pardubice, která v letošním roce
použije výnos sbírky na vybudování
paliativní ambulance Domácího hospice
Andělů strážných a na rozšíření Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v nouzi a Služeb pro pěstouny.
Letošní Tříkrálová sbírka v Luži a okolí
podpoří aktivity Charity ČR, Diecézní katolické charity Hradec Králové a především

„ČLOVĚČE, NEZLOB SE“

BŘEZEN 2020
Oblastní charity Pardubice celkovou částkou
81.839,- Kč.  
Ze srdce děkujeme všem, kteří s Tříkrálovou sbírkou pomáhali, děkujeme všem dárcům, děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Mgr. Marie Hubálková
ředitelka Oblastní charity Pardubice

VÝSLEDKY TURNAJE „ČLOVĚČE, NEZLOB SE“

v čele žebříčku se každým kolem měnilo
a na jeho vrcholu po pátém kole zůstal Tomáš Budínský z Heřmanova Městce, který
v 8. ročníku zvítězil. Pořadí turnaje na předních místech.
Vítězové si odnesli krásné poháry, které
do turnaje věnovala paní starostka města
Luže - Veronika Pešinová. V upomínku jim
budou i trička s logem turnaje, šampaňské
a věcná cena. Drobnou cenu si odnesli
všichni hráči, dle svého umístění. Již nyní
začínáme připravovat 9. ročník turnaje
v roce 2021.
Pozvánka
    V sobotu 14. března se od 14 hodin koná
v hostinci „U Jonáše“, již 4. ročník v karetní
hře prší. Turnaj je pro hráče starší 15 let.
Přihlášky již nyní přijímá na tel. 724 289
722 pan Jan Sychra. Uzávěrka přihlášek je
ve středu 11. března. Pro vítěze jsou připraveny hezké poháry a trička s logem turnaje.                               
                 			
Těšíme se na Vás!!
JSy

1. Budínský Tomáš                       

Heřmanův Městec

34 bodů     

(19, 40)

2. Uher David                                  

Hroubovice                  29 bodů     

(19, 17)

3. Valter Jan                                    

Mravín                         27 bodů     

(19, 0)

4. Herynková Marie                       

Hrochův Týnec             27 bodů     

(14, 41)

5. Talacko Vladimír			

Skuteč                            26 bodů     

(17, 40)

Dětská kategorie:

1. Revunec Denis                           

Luže                                  26 bodů     

(18, 13)

2. Halamka Jiří                                

Podlažice                           23 bodů     	

(14, 39)

3. Svitek Zdeněk                             

Pardubice                           20 bodů      

(19, 24)

4. Kapitolová Markéta                   

Bělá                                    16 bodů     

(14, 15)

5. Laurová Tatiana                         

Bělá                                    9 bodů     

(11, 10)

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU A VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
V OBCI DOBRKOV

ROZPIS SKO – LUŽE

PO ULICÍCH A MÍSTNÍCH
ČÁSTECH

BŘEZEN 2020
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MOTIVACE

Zdobení vánočního stromečku proběhlo
1. 12. 2019 v kapli svaté Rodiny. Děti ozdobily
stromek, který darovala paní Sekerová Zdeňka, za což děkujeme. Ozdoby dával na stromek
i anděl, Mikuláš a čert. Tato partička pak za
odměnu dětem rozdala balíčky dobrot. Účast
byla hojná, 17dětí a 20 dospělých.

HISTORICKÉ STŘÍPKY
HISTORICKÉ STŘÍPKY Z LUŽE V MUZEU

3. díl
Další akce, která proběhla 22. 12. 2019, je
vánoční setkání. Bylo to v den, kdy probíhal
,,den otevřených dveří“, právě kaple sv. Rodiny, pod záštitou rodiny Vomočilových. Účast
byla opět hojná. Při této příležitosti předala
paní Drahošová za obec perníkový prezent
pro nejstaršího občana panu Kopeckému a pro
nejmladšího občana slečně Kopecké. Za výrobu prezentu děkujeme paní Duškové.
Na závěr ještě jednou moc děkuji všem
obyvatelům obce za pomoc, účast, dary do balíčků pro děti,........ :-)
Sekerová Lucie

Pokračujeme v představování perliček z bohatého fondu depozitářů Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě. Tentokrát se zaměříme na
textil, přesněji pokrývku hlavy a poodhalíme
popis předmětu ze sbírky ženského textilu.
Na fotografii si můžete prohlédnout čepec,
který tvořil v první polovině 19. století nejen
v našem regionu nedílnou součást svátečního
lidového kroje vdaných žen. Takové čepce byly
oblíbené mezi majetnější částí obyvatel jak ve
městě, tak i na venkově, nosil se ve svátek a do
kostela na poutě, křtiny nebo svatby.
Dýnko (plochá zadní část) čepce zdobí plasticky vystupující výšivka kovovou nití zlaté
barvy (pro použitou barvu a lesk se čepcům
říkalo „zlaté“). Plastické technice výšivky
se říká krumplování, čepcům se proto vžilo
i další pojmenování „krumpláky“, výšivka
zde tvoří květinové ornamenty po celé lícové
ploše čepce. Středy kvítků doplňují všitá sklíčka červené barvy. Jen velmi vzácně můžeme
na takových čepcích najít vkládané skutečné
polodrahokamy - české granáty. Sklíčka červené barvy měla české granáty napodobit. Ve
spodní části dýnka je pro větší ozdobu našita
stuha vázaná do mašle, je z vícebarevného
hedvábného taftu s vytkaným květinovým
ornamentem. Na podšívku, která není obvykle
vidět, se používal podřadný a méně kvalitní materiál. V případě našeho čepce se jedná
o hrubě tkané lněné plátno.
K tomuto čepci můžeme ze staré evidence

muzea přidat následující doplňkové informace
- čepec zlatý, pestrý zlacený, Luže. Jak víme,
že se nám popis shoduje přesně s tímto kusem?
Naši předchůdci opatřovali předměty čísly,
stejně jako dnes my, číslo staré evidence 1577
a nápis z Luže můžeme číst na podšívce.
Není bez zajímavosti, že takových čepců si
všimla při svých putováních okolím Proseče
Teréza Nováková, a výraznou měrou své poznatky uplatnila v románové tvorbě, odehrávající se v našem regionu.
Jak se vám líbí? (Pokračování příště)
Připravila Soňa Krátká, Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě
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VÝPIS
USNESENÍ

VÝPISY USNESENÍ

Rada města schvaluje:
01/27
Vyhlášení volných dnů v termínu 7.2.2020
a 24.4.2020 pro žáky Základní školy Luže,
okres Chrudim, dle přílohy.
02/27

10/27
Dohodu o ukončení „Smlouvy o nájmu pozemku“, části pozemkové parcely č. 316/6
v k.ú. Luže k 31.1.2020 s nájemcem Vlastimilem Pokorným a Ladislavou Pokornou, dle
přílohy.
11/27
Místní plán inkluze ve vzdělávání Košumbersko na roky 2020-2022, dle přílohy.
12/27
Kupní smlouvu na prodej použitého zařízení
pro provoz rozhlasové stanice, dle přílohy.
13/27
Smlouvu o správě a servisu IT s firmou Počítačová ambulance®, dle přílohy.
14/27
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci podlahy
ve sportovní hale (tělocvičně) v rámci programu Pardubického kraje „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních

Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb s Domovem na rozcestí Svitavy,
dle přílohy.
03/27
Finanční dar pro Fokus Vysočina, z.ú. za účelem rozvoje služby sociální rehabilitace pro lidi
s duševním onemocněním ve výši 7.032,- Kč,
dle přílohy.
04/27
Finanční dar Oblastní charitě Nové Hrady
u Skutče na provozní náklady ve výši 20.000,Kč, dle přílohy.
05/27
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu v obytném
domě v Luži čp. 124, Jeronýmova, paní Vlastě
Brdíčkové do 31.1.2021, dle přílohy.
06/27
Prodloužení Smlouvy o náhradním ubytování
(nebytového prostoru v přízemí domu) v bytovém domě Bělá 49, Luže panu Marku Červeňákovi, na dobu určitou do 29.2.2020, dle přílohy.
Vlastníkem bytového domu je společnost Lesy
Luže, s.r.o., zastoupené jednatelem panem Janem Soukupem.
07/27
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu v obytném
domě v Luži čp. 187, Dolská, paní Lence Sejpalové do 31.1.2021, dle přílohy.
08/27
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 12
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu,
paní Haně Vodstrčilové, na dobu určitou do
30.4.2020, dle přílohy.
09/27
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 11
v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu,
paní Aleně Doubravské, na dobu určitou do
30.4.2020, dle přílohy.

zařízení a organizací (program C1).
15/27
Podání žádosti o dotaci na projekt „Zřícenina
hradu Košumberk – oprava arkádového ochozu“ v rámci programu Pardubického kraje Podpora kultury a památkové péče na rok 2020.
16/27
Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Počítačová učebna
v ZŠ Luže – stavební práce“ dle přílohy.
17/27
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Počítačová učebna v ZŠ Luže – stavební práce“, dle
přílohy.
18/27
Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č.
15/2019 o zavedení, provozování a koordinaci
Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství, dle přílohy.
19/27
Na doporučení hodnotící komise zahájit jednání
na uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Stavební
úpravy stávající infrastruktury v ul. Dukelská“,
s uchazečem INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.,
dle přílohy.
20/27
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
30.7. 2019 mezi Městem Luže a firmou INRECO s.r.o., na akci „Hrad Košumberk, Luže,
konzervace vnitřního hradu“, dle přílohy.
21/27
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
12.9. 2019 mezi Městem Luže a Vodárenskou
společností Chrudim, a.s., spočívající v provedení inženýrskogeologického průzkumu pro
místní části Luže: Doly, Rabouň, Brdo a Janovičky, dle přílohy.

z 26. zasedání Rady města Luže konané dne 30.
12. 2019 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/26
Rozpočtové opatření č. 8/2019, dle přílohy.

VÝPIS USNESENÍ

z 27. zasedání Rady města Luže konané dne 15.
01. 2020 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
M. Zlesák
Omluveni: J. Kopecký, M. Sýs

BŘEZEN 2020
22/27
Orientační plán úklidu sněhu.
23/27
Členy „Pracovní skupiny pro péči a rozvoj hradu
Košumberk“ od 15. 1. 2020 ve složení:
Bc. Veronika Pešinová, MBA,
Pavel Hemerka,
MgA. Petr Budil,
Mgr. Ludmila Nováková,
Hana Truncová.

VÝPIS USNESENÍ

z 28. zasedání Rady města Luže konané dne 03. 2.
2020 v 15:30 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,
J. Kopecký, M. Sýs, M. Zlesák, M. Hrnčál
Rada města neschvaluje:
01/28
Zahájení kroků k mimosoudnímu vymáhání škody dle znaleckého posudku č. 40/4/2019 zpracovaného Mgr. Ing. Dagmar Christophovou.
Rada města schvaluje:
02/28
Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Počítačová učebna v ZŠ Luže – stavební práce“.
03/28
Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky – nové oznámení na veřejnou zakázku
„Počítačová učebna v ZŠ Luže – stavební práce“
dle přílohy.
04/28
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Počítačová učebna v ZŠ Luže – stavební práce – nové
oznámení“, dle přílohy.

05/28
Příkazní smlouvu na organizační a administrativní zajištění průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace veřejné zeleně ve
městě Luže“ s příkazníkem JUDr. Petrem Navrátilem, dle přílohy.
06/28
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2019
s MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko,
z.s na vypracování střednědobé strategie rozvoje
města, dle přílohy.
07/28
Přerušení provozu Mateřské školy Luže,
okres Chrudim, v době hlavních prázdnin
od 3.8.2020 do 31.8.2020, dle přílohy.

VÝPISY USNESENÍ
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08/28
Finanční dar pro Základní školu Luže ve výši
2.000,- Kč pro akce školní družiny, poskytnutý firmou ALFA 3, s.r.o., dle přílohy.
09/28
Finanční dar pro Základní školu Luže ve výši
2.000,- Kč pro akce školní družiny, poskytnutý firmou Lesy Luže, s.r.o., dle přílohy.
10/28
Finanční dar pro Sociální služby Česká Třebová za účelem provozu Týdenního stacionáře ve
výši 15.000,- Kč, dle přílohy.
11/28
Finanční dar pro Domov na rozcestí Svitavy za
účelem provozu Pobytových sociálních služeb
ve výši 3.000,- Kč, dle přílohy.
12/28
Finanční dar ve výši 3.000,- Kč na úhradu nákladů a odměn pro děti u příležitosti dne dětí
pořádaného Sborem církve adventistů sedmého dne Luže na hradě Košumberk, který se

k 29. 2. 2020 s nájemcem panem Milanem
Baldrychem, dle přílohy.
16/28
Záměr o pronájem nebytového prostoru - dřevěného stánku na nádvoří hradu Košumberk 1,
Luže, dle přílohy.
17/28
Změnu ceny známkového sešitu na 190,- / 1 ks
od 1.2.2020, dle přílohy.
18/28
Objednávku dle cenové nabídky na výměnu
zdroje vytápění na bytovém domě v ul. U Stadionu č.p. 257 od firmy HODR Servis s.r.o.,
dle přílohy.
19/28
Objednávku dle cenové nabídky na realizaci
příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru od
pana Josefa Stružinského, IČ:73580104, Pokřikov 41, dle přílohy.
20/28
Storno objednávky ze dne 24.7. 2019 ze strany

ská“, s uchazečem INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., dle přílohy.
23/28
Zadání úpravy geometrického plánu pro záměr
prodeje p. p. č. 1650/5 v k.ú- Doly.
Rada města pověřuje:

uskuteční 7.6.2020, dle přílohy.
13/28
Návrh na výluky majetku města Luže z inventáře k 31.12.2019, dle přílohy.
14/28
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu, paní
Ivě Truncové, na dobu určitou do 28.2.2021,
dle přílohy.
15/28
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu
Na Výsluní 9 byt. č.2 v 1. podlaží domu

města Luže na projektovou dokumentaci „Jeronýmova ulice – točna s odstavnými plochami
a veřejnou zelení“ od firmy Komlpex-CR
s.r.o., dle přílohy.
21/28
Zahájit jednání o uzavření smlouvy o dílo
s firmou MiP s.r.o. Polička na akci „Zřícenina
hradu Košumberk – oprava arkádového ochozu“, dle přílohy.
22/28
Uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Stavební
úpravy stávající infrastruktury v ul. Dukel-

nému domu č. p. 16 – Zdislav.
28/28
Záměr prodeje části přeplocené pozemkové
parcely č.492/4 o výměře asi 35 m2 k rodinnému domu č.p. 22 Dobrkov.
Rada města doporučuje ZM revokovat:
29/28
Záměr koupě rodinného domu č.p. 47, v ul.
Jeronýmova /Luže po požáru ze dne 01. 12.
2019, dle přílohy.

24/28
Moniku Pidimovou podepisováním smluv
o poskytování pečovatelské služby.
Rada města Luže bere na vědomí
25/28
Zprávu o činnosti za IV. čtvrtletí roku 2019
společnosti Lesy Luže, s.r.o. předloženou jednatelem Janem Soukupem, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM neschválit:
26/28
Záměr prodeje p.p.č. 1650/5 v k.ú. Doly.
Rada města doporučuje ZM schválit:
27/28
Záměr prodeje části přeplocené pozemkové
parcely č. 229/1 o výměře asi 45 m2 k rodin-
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše mateřská škola je zapojena do celoroč-

ního projektu „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“. Jde o projekt České obce
sokolské spolu s partnery MŠMT a Svazem
měst a obcí ČR.
Záměrem projektu je
prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit
v dětech zájem o aktivní sportování, vede je
k týmové spolupráci a přináší radost z plnění
úkolů jak individuálních, tak skupinových.

V rámci projektu není záměrem, aby děti
vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak
se zaměřujeme na respektování a rozvoj
individuálních předpokladů, které jsou ve
svém důsledku přínosem pro celou skupinu.
Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů
přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich
samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Cílem je zapojení co nej-

KULTURA

BŘEZEN 2020
více dětí do pohybových a rozumových aktivit
a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života.
Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým
aktivitám ze strany rodičů.
V rámci jednotlivých činností jsou dětem
motivací zvířátka, která je při plnění doprovázejí. Každé dítě má svůj pracovní sešit, po
splnění úkolu si lepí samolepky zvířátek. Po
splnění všech úkolů dostanou děti diplom
a odměny od Obce sokolské.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY …
Únorový čas byl obdobím chřipek a nachlazení, takže v některých třídách bylo
více prázdných míst, než žáků. Naštěstí přišly jarní prázdniny. Mohli jsme se doléčit
a nabrat nových sil!
Ještě před „chřipkami“ jsme v úterý 21. 1.
2020 trošku pozměnili tradiční každoroční
bruslení žáků čtvrtých a pátých ročníků ve
Skutči a „přizvali“ jsme i mladší zájemce
z nižších ročníků. Zájem byl enormní a tak
jsme snadno naplnili celý autobus bruslaři
ze všech ročníků (kromě prvňáčků). Děti si
nejen parádně zabruslily na krásné ledové
ploše, která „byla jenom jejich“;)), ale zájemci s hokejkami se věnovali i této krásné
hře. Protože byly děti v drtivé většině nadšené, rozhodli jsme se uspořádat ještě „druhé“ kolo a to 3.3.2020!
Na konci měsíce ledna také proběhla školní kola biologické a zeměpisné olympiády pro žáky II. stupně.
Zeměpisné olympiády se ve třech
kategoriích zúčastnilo 17 žáků, když
ve svých kategoriích zvítězili Linda
Schlosserová (6. ročník), Aleš Svoboda (7. ročník) a František Vacek
(8. - 9. ročník). Biologické olympiády se ve dvou kategoriích zúčastnilo 19 žáků a zvítězili Aleš Svoboda
(6. - 7. ročník) a Jan Chadima (8.
– 9. ročník). Gratulujeme!!! Úspěšní řešitelé budou naší školu reprezentovat
v okresních kolech, kde jim budeme držet
palce! Kompletní výsledky najdete na školním webu.
Začátkem února jsme navštívili obohacující přednášku Mozaika tradiční lidové kultury v Pardubickém kraji. Představuje významné fenomény lidové kultury, které byly
pro svou jedinečnost zapsány na krajský seznam materiální kultury a dodnes se dodržují. Byla pro nás o to zajímavější, že dva zvyky – Vodění jidáše a stavění Velikonočního
stromu, pochází přímo od nás – z Radimi
a Střemošic. I další zvyky či tradiční řemeslné postupy z nedalekého okolí (Proseč,
Hlinsko, Chrudim,...) stojí za osobní shlédnutí. Proto, vy, kdo jste zrovna marodili,
máte ještě možnost navštívit tuto výstavu
v Hamzově léčebně (spojovací chodba) do
konce března. Děkujeme paní Bc. Veronice
Šťovíčkové za nabídnutí a zprostředkování a paní Bc. Soně Krátké z Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě za poutavou a
zajímavou přednášku k této výstavě, jejíž
je autorkou. Považujme si dědictví našich
předků a snažme se o jeho zachování!

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Mezi významné osobnosti města Luže
jistě patří Plk. Josef Koukal. Lužský spolek
Rozběháme Luži připravil bohatý program
ke 40. výročí jeho úmrtí. I my jsme si v
rámci tříd připomenuli osobnost pana Koukala, nabídli možnost vybrat si z chystaného programu. Také přímo ve škole jsme na
obou stupních žákům přichystali nástěnku s
tímto tématem.
A co náš čeká v březnu? Hned na začátku
měsíce – v pondělí 2. března se uskuteční
v mateřské škole schůzka s rodiči předškoláků. Ve středu 3. března mají milovníci bruslení možnost si podruhé zabruslit na zimním
stadionu ve Skutči. Naši plavci i neplavci
ze třetího a čtvrtého ročníku pokračuji každý čtvrtek v plaveckém kurzu. Začali jsme
kreslit a malovat velikonoční pohlednice

pro žáky II. stupně zeměpisná přednáška
o Kanadě.
Nově můžete sledovat informační nástěnku v šatně 1. stupně. Dozvíte se z ní např.,
co zajímavého žáky čeká v následujícím
měsíci, nabídky školních i mimoškolních
akcí apod. Podobné zprávy mohou žáci vyčíst na nástěnce vedle sborovny, kde navíc
naleznou nabídku aktivit pro jejich volný
čas. Jen připomínáme, že veškeré důležité
informace naleznete v žákovských knížkách vašich dětí.
Poměrně velkou část naší energie věnujeme také do sebevzdělávání. V úterý 4. února
tak naší školu navštívili ředitelé a zástupci
škol z pracovní skupiny vzdělávacího programu Ředitel naživo, jehož cílem je ředitelům prakticky pomoci v tom, aby se v zjejich školách každé dítě učilo naplno
a s radostí. V naší škole jsme přivítali ředitele a zástupce ze Základní
školy Ostašov v Liberci, ze Základní školy v Horním Jelení, Základní
školy Mánesova v Otrokovicích
a ze Základní školy Želechovice
nad Dřevnicí. Nejprve naši základní
školu představili sami žáci – členové žákovského parlamentu, poté ředitelé navštívili vybrané vyučovací
hodiny a v odpoledním pracovním
bloku jsme se věnovali fungování
právě žákovských parlamentů v našich školách a také jsme se zabývali
tématem profesního rozvoje pedagogů. Do
konce příštího školního roku se společně
potkáme na každé zapojené škole a vzájemně se budeme inspirovat a sdílet zkušenosti.

a obrázky. Požádala nás o ně paní kastelánka
Hana Truncová a budou vystaveny v rámci
velikonoční výstavy na hradě Košumberk.
Jak se nám povedly? Přijďte se podívat.
Mezi největší a dětmi oblíbenou akci patří
již tradiční Týden s knihou. Hlavní téma zatím neprozradíme, jen naladíme. Do školy
přijede Cyril Podolský - samotný autor loutek, např. ze série večerníčků Krysáci. Čeká
nás s ním Filmový workshop o animovaném
filmu. Nebude chybět ani recitační soutěž,
dle loňska víme, že máme spoustu talentů.
Žáci se mohou těšit na mnoho zajímavých
aktivit.
12. března k nám do školy zavítají mobilní technohrátky, v rámci kterých se žáci
8. a 9. třídy budou zabývat chemickými
pokusy pod vedením povolaných osob
z Univerzity Pardubice. Tento projekt je
jednou z aktivit Místního akčního plánu
pod ORP Chrudim, v rámci kterého bychom ještě do konce tohoto školního roku
měli u nás ve škole zrealizovat workshop
s výukou angličtiny pro naše páťáky
a geologickou exkurzi po okolí pro žáky
8. a 9. ročníku. 23. března je připravena
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Také v pátek 7. února jsme se během ředitelského volna věnovali vlastnímu vzdělávání, když jsme absolvovali první seminář
v rámci projektu Inkluze v praxi, který byl
zaměřen na téma komunikace školy a rodiny. Školení se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy.
kolektiv zaměstnanců Základní
školy Luže
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NA DIVOČÁKOVI SI
POCHUTNALI VŠICHNI
Kdyby po Třech králích nezačala plesová
sezóna, snad by ani po zimě nenastalo jaro.
A kdyby se do ní nezapojili i naši myslivci
ze spolku Hubert, snad by ani v zimě nenasněžilo.
Letos myslivecký ples připadl na sobotu 18. ledna. A neplesali jenom Vláďové
a Vladěnky, co měli svátek. Sokolovna byla
tradičně naplněná „po strop“, hudba MAT 4
splnila nejen očekávání svým širokým spektrem, které vyhovovalo naprosté většině
tančícím návštěvníkům, ale byla i možnost
vzájemně mezi sebou komunikovat. Alespoň
většinou. Vstupenka byla i poukázkou na
vynikající večeři z divočáka. Není divu, že
celá kapacita sálu byla vyprodána. Navíc vidina tradiční „malé“ a „velké“ tomboly byla
lákavým bonusem dobré zábavy. Aby taky
ne. Za vtipného losování našeho „spíkra“
Romana Kosteleckého byla rozdělena řada
divočáků, bažantů, zajíců i kachen a v ruličkové tombole desítky dalších pěkných cen.
Komu nestačila večeře v ceně vstupenky,
mohl si zakoupit zvěřinový guláš, výrobek
našich kuchařských specialistů. Díky jim
a všech myslivců, kteří ples zorganizovali, si
ples užili všichni milí hosté, bez kterých by
veškeré snažení organizátorů bylo k ničemu.
Myslivecký spolek Hubert Luže

VJ MĚSTA LUŽE
INFORMUJE
   V době vzniku tohoto článku, je řádění vichřice Sabina zhruba v polovině. Podle
dlouhodobé předpovědi nás čeká ještě jeden
týden velmi čerstvého větru.
Do této chvíle naše jednotka zasahovala
u šesti událostí. Všechny měly společného
jmenovatele - technické zásahy – spadané
stromy.
Velmi nás těší, že v našem městě vichřice
Sabina nenapáchala vážné majetkové škody
a chtěli bychom pochválit Vás, že varování
nepodceňujete, svůj majetek se snažíte řádně zabezpečit a že zbytečně neriskujete např.
procházkami v lese apod.
Vzhledem ke statistikám, které jsou k dispozici již po prvním dni se takto řádně nechovají občané v celé ČR.
Doufáme, že další události tohoto rázu již
nebudou následovat a prožijeme klidný zbytek února.
Vaše VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

INFO Z RADNICE
PROVOZ SKLÁDKY DOLEČKA V ROCE 2020
Skládka Dolečka bude pravidelně otevřena od
2. 3. do 5. 12. 2020:
Pondělí 		

13:00 – 17:00

Středa		

13:00 – 17:00

Sobota		

8:00 – 12:00

Kontaktní osoba: Vanda Křepelková, email:
vanda.krepelkova@luze.cz, tel: 734 318 892
Obsluha: Jan Vopařil, tel: 720 644 036
Poslední sobota v měsíci pro uložení odpadu
ZDARMA (do výše cca. 1 m3) pro občany
Luže, kteří mají zaplacen poplatek TKO za aktuální rok.

SEZNAM DRUHŮ ODPADŮ, KTERÉ LZE
UKLÁDAT NA SKLÁDKU LUŽE – DOLEČKA:
beton,
cihly, tašky a keramické výrobky,
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků, sklo, zemina
a kamení, vytěžená hlušina, izolační materiály,
odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, zemina a kameny, jiný biologicky nerozložitelný odpad, uliční smetky.
JINÉ DRUHY ODPADŮ NESMÍ BÝT NA
SKLÁDKU PŘIJÍMÁNY!!!
Členění odpadů je uvedeno na základě vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - katalog odpadů

KAM ZA KULTUROU

2. Velikonoční

JARMARK
S TAJEMNÝM RYTÍŘEM NA KONI

SOBOTA

11. DUBNA 2020
HRAD KOŠUMBERK

od 10 do 17hod.
• ŠERMÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ SE ZBROJNICÍ
• STŘELBA Z LUKU
• STÁNKY
• DÍLNIČKY PRO DĚTI
• A DALŠÍ PŘEKVAPENÍ
• OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pořadatel: město Luže ve spolupráci s JMC Production

SDH LUŽE POŘÁDÁ

BŘEZEN 2020
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SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOU
V sobotu 21. března 2020 v 15:30 hodin proběhne v konferenčním sále Hamzovy léčebny
cestopisná přednáška manželů Náhlíkových s názvem:

B
 ARVY MALAJSIE
S manželi Náhlíkovými z Letohradu se tentokrát podíváme do Malajsie. Obdivovat budeme
zelený Kuala Lumpur – město mnoha tváří. Kuala Lumpur je hlavním a největším městem
Malajsie, které leží na západě Malajského poloostrova. Jedná o turisticky zajímavou destinaci,
neboť se zde snoubí tradice s modernitou. Historické centrum metropole ukrývá spoustu
budov z koloniálního období. Moderní stránku města pak dokládají četná nákupní střediska a
výškové budovy. Mrakodrapy Petronas Towers jsou s 452 m jedny z největších na světě.
Na velké části území Malajsie se rozkládá deštný prales. Otázkou však je, jak dlouho to ještě
bude platit. V současné době totiž dochází k velmi rychlému odlesnění, což je daň za
hospodářský růst.
Na přednášce se však do deštného pralesa podíváme a uvidíme jeho poklady i místa, kde
pěstují nejlepší čaje. Také si nenecháme ujít návštěvu u domorodců v džungli a pokocháme se
pestrostí kultur a náboženství.
Jste srdečně zváni.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou
odbornou léčebnou.
Čestmír Šťovíček

14

WWW.LUZE.CZ

KAM ZA KULTUROU

BŘEZEN 2020

prodejní
Zveme Vás na přednášku na téma

O TRÁVICÍM TRAKTU
VESELE I VÁŽNĚ

VELIKONOČNÍ

výstava

10. března 2020 od 18 hod.

Přednášející: Mgr. Gražyna Kelemenová

Hrad Košumberk

21. 3. – 13. 4. 2020
středa – neděle

od 10 – 17 hod.
V sobotu 21.3.2020 budou pro
Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.

děti připraveny DÍLNIČKY

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

místo konání: Volnočasové centrum města Luže

Pořadatel: město Luže

Z HAMZOVY LÉČEBNY
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TISKOVÁ ZPRÁVA
Dne 3. února 2020 proběhla vernisáž
výstavy Mozaika tradiční lidové kultury
Pardubického kraje, která byla do Hamzovy léčebny zapůjčena Národním muzeem
v přírodě Vysočina. Výstavu slavnostně
zahájila autorka námětu Bc. Soňa Krátká
z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Výstava představuje nejcennější zvyky,
technologie a řemeslníky našeho kraje. Některé z nich jsou zapsány na úrovni kraje, některým byl přiznán význam na úrovni České
republiky a dokonce máme v Pardubickém
kraji nehmotné kulturní dědictví, které získalo své uznání na úrovni světové. Světová

organizace UNESCO přijala již v roce 1972
Úmluvu o světovém kulturním a přírodním
dědictví, z čehož vyplynulo zapisování unikátních nemovitých přírodních a kulturních
památek na Seznam světového dědictví. Na
tuto aktivitu v roce 2003 navázala aktivita zaměřující se na ochranu nemateriálního dědictví. I k této úmluvě se naše republika v roce
2009 připojila a tak od následujícího roku
jsou pečlivě sledovány, monitorovány, evido-

vány a propagovány prvky tradiční a lidové
kultury. Zapomenuti nezůstali také vynikající
řemeslníci - ti jsou zapisováni na seznam Nositelů tradice.
V dopoledních hodinách v předstihu před
vernisáží si výstavu prohlédli žáci 1. stupně
ZŠ Luže, kterým byly obzvlášť zdůrazněny
zvyky a tradice odehrávající se v blízkosti
Luže, jako je vodění jidáše nebo stavění Velikonočního stromu a Věneček ve Střemošicích.
Nyní je výstava až do Velikonoc volně přístupná ve spojovací chodbě pavilonů F-A-B,
nenechte si ji ujít!
4. 2. 2020
Kontaktní údaje: Bc. Veronika Šťovíčková, asistentka ředitele, marketing
a PR, Hamzova odborná léčebna pro děti
a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže,
tel. 469 648 102, 603 224 195,
e-mail: stovickova@hamzova-lecebna.cz.
Další informace najdete na
www.hamzova-lecebna.cz nebo https://www.
facebook.com/HamzovaLecebna

Nabízíme volné pracovní místo na pozici
ZAHRADNÍKA
Náplň práce:

 Odborné práce při množení, ošetřování a regulaci rostlin, zvláště stromů a keřů.
 Běžné zahradní a parkové práce.

Nabízíme:






Práci v příjemném prostředí Hamzova parku a arboreta, ve kterém je umístěn rehabilitační ústav.
Hrubý plat po ukončení adaptace 21 000 Kč.
Nástup možný ihned nebo dohodou.
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení; úvazek 1,0.
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:

 Vyučení v oboru zahradnictví a příbuzných oborech, SŠ v oboru výhodou.
 Řidičský průkaz sk. B.
 Spolehlivost, schopnost týmové práce, bezúhonnost, praxe výhodou.

Životopis zašlete na e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz , do 17.3.2020, bližší informace na tel.
469 648 103, 104.

INZERCE
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OKAMŽITÁ VÝPOMOC
-

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

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

Prosíme volejte dopředu 

INZERÁT: PRONÁJEM
Na Košumberku – garsonka – slunná,
40 m2 1+k+k,
tel: 608 820 409, 775 650 760.

– hledá zaměstnance na pozici PRODAVAČ/KA – SKLADNÍK/ICE
Kde: prodejna vodoinstalatérství a železářství (náměstí Plk. Koukala 143, Luže)
!!! NÁSTUP MOŽNÝ IHNED !!!

KULTURA
HUDEBNÍ SKUPINA POUTNÍCI
Předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč.

Hudební skupina Poutníci začala v roce
2020 už svou jubilejní sezonu s číslem 50.
Za těch 50 roků se v kapele vystřídala řada
muzikantů z nichž někteří patřili a patří mezi
to nejlepší co český bluegrass mohl a může
nabídnout, Robert Křesťan, Luboš Malina,
Svaťa Kotas nebo Jan Máca.
Současná sestava hraje ve stejném obsazení již 11 let. Na banjo a dobro je to Peter
Mečiar – 15 let u kapely, na mandolínu Jan
Máca – 23 let Poutníkem , kytarista a zpěvák
je Jakub Bílý – 11 let odehraných u Poutníků
a 40 let služby u tohoto souboru má za sebou Jiří Pola – Karas, kontrabasista, zpěvák
a kapelník,.
Kapela vydala za dobu svojí činnosti 15
CD nebo LP, poslední nosič produkoval
Supraphon v roce 2017 a sice dvoj CD s názvem Zlatá éra.
V roce 2020 se skupina bude snažit opět
odehrát co nejvíce vystoupení jak v Česku tak
i na Slovensku. Co se týče nosičů, na Banjo
Jamboree Poutníci představí v pořadí šestnáctý s názvem „ Stíny na střechách.“ Toto
CD je složené ze samých novinek, jenž napsali sami současní členové. Jedinou výjimkou, co se týče stáří, je úvodní píseň, podle
které se deska jmenuje.
Některé novinky, z tohoto CD, ale hlavně poutnické hity jako jsou písně Panenka,
Pojďme se napít či Hotel Hillary, budou
hrány v tomto roce během oslavného koncertu Poutníků s názvem „50 let v country“
a zazní i u vás.

Požadujeme:
		
		
		
		
Co nabízíme:
		
		
		
		
		

- trestní bezúhonnost
- slušné a příjemné vystupování
- dobré komunikační schopnosti
- spolehlivost a zodpovědnost
- základní znalost práce na PC
- praxe v oboru a znalost sortimentu výhodou
- středoškolské vzdělání výhodou
- jednosměnný provoz
- práce v přátelském kolektivu
- pestrá pracovní náplň
- zajímavé finanční ohodnocení, nástupní plat 20.000
- práce pouze v Luži na prodejně bez zbytečného cestování
- benefit zázemí silné firmy

Kontaktní osoba: Petr Kerhart tel:777672071

Z DĚNÍ V LUŽI
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VZPOMÍNKY NA STAROU LUŽI
Milí přátelé, lužští sousedé, rodáci a všichni,
kdo Luži a její okolí máte rádi,přijměte pozvání do skupiny Vzpomínky na starou Luži,
která vznikla na Facebooku loni na podzim
a má už přes tři stovky členů. Mnozí zde sdílejí své poklady v podobě sbírek historických
fotografií a pohlednic z dob nejstarších až po
konec 20. století. Ale přibývají také osobní
vzpomínky na místa a události, které již zavál
čas a též na lidi, kteří už nejsou mezi námi.
Řeší se tu všelijaké záhady a přichází se na
zajímavé souvislosti, vznikají různé akce a setkání, obnovují či navazují přátelství. Přidejte
se i vy! K zobrazení obsahu skupiny nemusíte
mít nutně profil na Facebooku, stačí do vyhledávače zadat: “facebook vzpomínky na starou Luži” nebo přesnou adresu https://www.
facebook.com/groups/2503705846562047/.
Ale lepší by bylo, kdybyste se připojili, abyste
mohli komentovat a vkládat vlastní příspěvky.
Pokud z nějakého důvodu nechcete či nemůžete používat tuto sociální síť a přitom byste
se rádi nějak zapojili, ozvěte se mi třeba přes
mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefon
724130602.
Za skupinu Soňa Sílová

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

SMETANOVA LITOMYŠL
ALLIPRANDI SPOJÍ LITOMYŠL A CHLUMEK NEJEN
ARCHITEKTUROU, ALE TAKÉ HUDBOU

MAS úspěšně pokračuje v procesu realizace strategie, po úspěšném schválení podaných
žádostí v OP Zaměstnanost pomalu končí
příjem žádostí v Programu rozvoje venkova,
hodnocení posledních žádostí na byty, venkovní učebnu, komunitní centra a auta pro
sociální služby v IROP a na sídelní zeleň
v OP životní prostředí. Tím bude alokace pro
toto programové období víceméně dočerpána.
MAS proto připravuje vyhodnocení úspěšné
implementace na plánovanou valnou hromadu, sestavuje komise pro jednotlivé oblasti své
činnosti a zahajuje sběr záměrů na nové období. Samozřejmě využíváme i zajímavá data
z přípravy Strategie rozvoje obcí a souběžně
připravujeme vlastní projekty-mimo podanou
žádost na podporu příměstských táborů, posílení činnosti kroužků a zajištění odborníků
do škol MAS pomáhá zahájit provoz dětské
skupiny v Hroubovicích, aby tak pomohla
rodičům v nejbližším okolí zajistit péči o děti
předškolního věku a usnadnila jim návrat do
pracovního procesu. Bližší informace najdete
na webu MASSKCH.cz, nebo nás kontaktujte
na info@masskch.cz.
KANCELÁŘ MAS SKCH

Národní festival Smetanova Litomyšl
zavítá v roce 2020 také na Chlumek v Luži.
Dramaturgie přehlídky totiž připomíná letošní 300leté výročí úmrtí stavitele Giovanniho Battisty Alliprandiho, který stojí nejen za litomyšlským piaristickým chrámem
Nalezení sv. Kříže, ale jako stavbyvedoucí
se významně podílel též na Poutním chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku.
Obě místa se tak propojí architektonickou i
hudební linkou.
Chrám na Chlumku bude hostit v pondělí 6. července koncert duchovní hudby
VOCE D´ALLIPRANDI II. Vzhledem
k omezené kapacitě kostela se uskuteční
koncerty dva (s totožným programem) od
14.00 a od 17.00 hodin. Světově proslulý
soubor Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem na nich provede Bachovo
moteto Komm, Jesu, komm, představí výběr z Responsorií pro Svatý týden Jana
Dismase Zelenky a pak, také vzhledem
k Mariánské tradici a zasvěcení chrámu,
zazní Stabat mater Františka Ignáce Tůmy.

Vstupenky je možné zakoupit od 4. března
2020 od 10.00 hod. online na www.ticketportal.cz nebo www.smetanovalitomysl.cz, osobně v jakémkoli prodejním místě Ticketportalu
nebo na tel.: 461 616 070.
Giovanni Battista Alliprandi patří k nejvýznamnějším českým vrcholně barokním architektům. Je autorem mnoha sakrálních staveb.
V jeho díle se jasně objevují vlivy vídeňské
školy Johanna Bernarda Fischera z Erlachu,
který je poznat především při koncipování
zámeckých a palácových staveb. Společný
prvek interiérů pak dokládají centrální sály
oválného půdorysu. Jeho dílem je nejen kostel
na Chlumku v Luži či monumentální kostel
v Litomyšli, ale třeba také kostel Nejsvětější
Trojice v Kuksu. G. B. Alliprandi zemřel 13.
března roku 1720 v Litomyšli a je pochován
v tamním kostele Povýšení sv. Kříže.

13.06. 17:00
14.06. 17:00

Moravany
Orel

Luže
Luže B

Moravany
Orel

muži A

muži B

domácí utkání

14.06. 14:00
dorost

FOTBAL
KAM ZA
KULTUROU

Tělovýchovná jednota Luže, z.s. Starší přípravka, mladší přípravka
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17:00
17:00
17:00
Hřiště
14:30
17:00
17:00
17:00

Luže
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Datum a čas
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12.04. 11:00
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Datum
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26.04.
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10:30
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12.04. 11:00
13:00
03.05.
03.05.
18.04. 11:00
09:00
10.05.
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14.06. 09:00
07.06. 11:00
10:00
14.06.
14.06. 11:00
14:00
14.06.

Datum a čas
Domácí
Hosté
Hřiště
Datum a čas
Domácí
Hosté
Hřiště
04.04. 10:30
Luže/Rosice u Chrasti
Vraclav/Zámrsk
Luže
04.04. 10:30
Luže/Rosice u Chrasti
Vraclav/Zámrsk
Luže
04.04. 09:00
Luže
Němčice
Luže
04.04. 09:00
Luže
Němčice
Luže
12.04. 10:00
Skuteč/Bítovany
Luže
SkutečSkuteč
12.04. 10:00
Skuteč/Bítovany
Luže
12.04. 13:00
Luže/Rosice
u Chrasti
Němčice
12.04. Němčice/Sloupnice
13:00
Němčice/Sloupnice
Luže/Rosice
u Chrasti
Němčice
18.04. 09:00
Luže
Borová
Luže Luže
18.04. 09:00
Luže
Borová
18.04. 10:30
u Chrastiu Chrasti
Chrast/Zaječice
18.04. Luže/Rosice
10:30
Luže/Rosice
Chrast/Zaječice Luže Luže
26.04. 10:00
Luže
Horní Újezd
26.04. Horní
10:00 Újezd/Morašice
Horní Újezd/Morašice
Luže
Horní Újezd
26.04. Nasavrky/Miřetice
14:00
Nasavrky/MiřeticeLuže/Rosice
Luže/Rosice
u Chrasti
Nasavrky
26.04. 14:00
u Chrasti
Nasavrky
02.05. Luže
09:00
Luže
02.05. 09:00
volno volno
Luže Luže
02.05. Luže/Rosice
10:30
Luže/Rosice
Kameničky
02.05. 10:30
u Chrastiu Chrasti
Kameničky
Luže Luže
10.05. Bystré
10:00
Bystré
Luže
10.05. 10:00
Luže
Bystré Bystré
Trhová
Trh. Trh.
že
10.05. Trhová
14:30
Luže/Rosice u Chrasti
10.05. 14:30
Kamenice/Vítanov Luže/Rosice u Chrasti
Kamenice
Kamenice/Vítanov
Kamenice
rní Bradlo
16.05. 09:00
Luže
Vítanov
Luže
16.05. 09:00
Luže
Vítanov
Luže
řmanův Městec
16.05. 10:30
Luže/Rosice u Chrasti
Proseč
Luže
ec
16.05. 10:30
Luže/Rosice u Chrasti
Proseč
Luže
že
23.05. 10:30
Luže/Rosice u Chrasti
Horní Újezd/Morašice
Luže
23.05. 10:30
Luže/Rosice u Chrasti
Horní Újezd/Morašice
Luže
že
24.05. 10:00
5340241 - Němčice
Luže
Němčice
24.05. 10:00
5340241 - Němčice
Luže
Němčice
ovany
30.05. 09:00
Luže
Skuteč/Bítovany
Luže
Skuteč/Bítovany
Luže Sruby
E - Na Dolíčku 30.05. 09:00
31.05. Luže
10:00
Sruby
Luže/Rosice u Chrasti
u
31.05. 10:00
Luže/Rosice
u Chrasti
Sruby Luže
že
06.06.Sruby
10:30
Luže/Rosice u Chrasti
Jaroměřice
06.06. 10:30
u Chrasti
Jaroměřice
Luže Telecí
že
07.06. Luže/Rosice
10:00
Borová
Luže
07.06. 10:00
Telecí Žamberk
ravany
14.06. Borová
14:00
Žamberk/Jiskra Luže
Luže/Rosice u Chrasti
14.06. 14:00
Žamberk/Jiskra
Luže/Rosice u Chrasti
Žamberk
el

že, z.s. - Muži A, B

17.05.
17.05.
24.05.
24.05.
30.05.
30.05.
07.06.
07.06.
Luže
13.06.
Luže
14.06.

Pardubičky
Mor. Třebová
Luže
Rosice
Polička
Zaječice
Luže
Luže B
Chrudim B
Bořice
Luže
Luže B
Čes. Třebová
Ronov B
Luže
Luže B
Horní Ředice

Tělovýchovná jednota Luže, z.s. - Dorost, ml.žáci

10.05. 17:00

Hřiště

Luže
Luže
Svitavy
Luže B
Luže
Luže B
Litomyšl
Načešice B
Luže
Luže B
Choceň
Miřetice B
Luže
Luže B
Lanškroun
Žleb. Chvalovice
Luže

Tělovýchovná jednota Luže, z.s. - Dorost, ml.žáci

14:00
14:00
14:30
15:00
13:00
15:30
10:15
15:30
13:00
15:30
16:30
16:00
14:00
16:30
17:00
16:30
14:30

Hosté

že
že
n
itavský stadion
že
že
že
myšl
češice
že
že
oceň
etice
že
že
nškroun
b. Chvalovice
že

08.03.
15.03.
22.03.
22.03.
29.03.
29.03.
04.04.
05.04.
12.04.
12.04.
18.04.
19.04.
26.04.
26.04.
02.05.
03.05.
10.05.

Domácí

ml. žáci

Datum a čas

BŘEZEN 2020
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit nabídkou stavebního spoření, jehož sjednání je nyní mnohem
výhodnější než kdy dřív. Stavební spořitelny se předhánějí, která z nich u klientů nejvíc
zaboduje, a proto nabízejí svým klientům nejrůznější typy zvýhodnění. Stavební spoření je
jednou z nejlepších možností, jak výhodně a bezpečně zhodnotit své peníze a navíc získat
další benefity.
Já jako finanční poradce, který se zabývá více než 20 let finančním poradenstvím, dokážu
posoudit benefity stavebních spořitelen a vybrat Vám to nejvýhodnější stavební spoření pro
Vás. Pracuji pro poradenskou společnost s více než 20letou historií, pro 1. Vzájemnou
poradenskou a.s. Tato společnost umí zprostředkovat nabídky většiny stavebních spořitelen,
pojišťoven, penzijních společností apod.
Právě stavební spoření je jedna z oblastí, které se věnuji nejvíc. V nabídce máme čtyři z pěti
stavebních spořitelen:
1) Buřinka (Stavební spořitelna České spořitelny)
2) Modrá pyramida stavební spořitelna
3) Raiffeisen stavební spořitelna
4) Wüstenrot – stavební spořitelna
V současnosti má nejvýhodnější nabídku Raiffeisen a Wüstenrot stavební spořitelna.
SE STAVEBNÍM SPOŘENÍM ZÍSKÁTE:
- Státní podporu až 2 000 Kč ročně
- Garantovanou úrokovou sazbu na 6 let
- Roční zhodnocení finančních prostředků ve výši cca 3,8 % ročně
CO ZÍSKÁTE V PŘÍPADĚ, ŽE VYUŽIJETE TÉTO NABÍDKY:
- Smlouvu zdarma pro všechny (neplatíte poplatek za sjednání)
- Nejvyšší úrok zhodnocení stavebního spoření (Raiffeisen + Wustenrot stavební
spořitelna)
- VIP poukázky, které na pobočce spořitelen nedostanete

VÝHODNĚJŠÍ ZHODNOCENÍ
SMLOUVA ZDARMA
POUKÁZKY AŽ 500 KČ (TESCO, OMV)
Pokud se Vám nabídka líbí, neváhejte mě kontaktovat. Rád Vám poskytnu bližší informace.
Podrobnější informace najdete také v tabulce na další straně.
Těším se na Vás,
Martin Petras
Sv. Čecha 272, 538 54 Luže
Tel.: 603 303 595, 774 303 595
email: petras.luze@centrum.cz
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KAM ZA KULTUROU

BŘEZEN 2020

postní komorní koncert orchestru

MUSICA NOVA
a jeho hostů

Program: J. Haydn SEDM SLOV VYKUPITELOVÝCH | výběr z díla
W.A.Mozart AVE VERUM CORPUS
J. Pachelbel KÁNON
P.J. Vejvanovský SONÁTA pro dva dechy a smyčce
J.S.Bach JEZU SKRYTÝ
F.M. Bartholdy ELIÁŠ | Předehra

v neděli 5. dubna 2020 v 16,00 hod.

v Kostele Panny Marie Pomocnice - Chlumek v Luži

KAMKŘÍŽOVKA
ZA KULTUROU

KULTURA
POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO DIVADLA
NA KUNĚTICKOU HORU

KRÁSKA A ZVÍŘE / František Hrubín
•

v sobotu 30. května 2020 ve 20,30 hod

•

Tajemný pohádkový příběh o dobru, zlu
a zázraku lásky s hudbou a písněmi úspěšného
zpěváka a skladatele Michala Hrůzy

•

Délka představení 2,5 hodiny

•

Dopravu autobusem zajistí ZDARMA město
Luže – odjezd autobusu v 18,30 hod z náměstí v Luži

•

Předprodej lístků na Turistickém informačním
centru v Luži, tel. 736 481 206, cena 420,- Kč

BŘEZEN 2020
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RCKULTUROU
DaR
KAM ZA

BŘEZEN 2020

RODINNÉ CENTRUM DAR LUŽE HLEDÁ
ŠIKOVNÉ BABIČKY A DĚDEČKY
V Rodinném centru DaR se chystáme na
jaro, jak se patří. Nejen, že nás 25. 3. 2020
čeká akce Vynášení Morany, na kterou jste
srdečně zváni, ale také jsme pro Vás připravili Velikonoční dílny. K této aktivitě
bychom rádi přizvali šikovné maminky,
babičky, dědečky, kteří nás naučí tradiční
zdobení vajíček, pletení pomlázky nebo si
s námi společně upečou velikonočního beránka. Akce se koná 8. 4. 2020 od 14:3017:00 u nás v centru. Pokud máte chuť zapojit se do aktivit RC DaR, kontaktujte prosím
vedoucí centra Dominiku Košnarovou a to
buď telefonicky na 603 880 938, e-mailem
na rodinnecentrum.dar@gmail.com nebo se
za námi zastavte při pravidelných programech. Těšíme se na Vás.
Za tým RC DaR
Mgr. Dominika Košnarová DiS.

Rodinné centrum DaR Luže
zve všechny tvořílky (děti, rodiče i prarodiče) na

Ve středu 8. 4. 2020
od 14:30-17:00 v
Rodinném centru DaR
(Družstevní 366, Luže)

Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace, ozdobit vajíčka ne/tradiční technikou, uplést
pomlázku nebo nachystat ošatky na vajíčka. Těšíme se na Vás.
Zajistíme vázací potřeby, ozdobné přírodniny, nářadí a nástroje včetně tavné pistole. Vlastní zdobící materiál si můžete
přinést sebou. Ke koupi bude také drobná dekorace. Vstupné 30 Kč + poplatek za případně zakoupené materiály.
Aktivity projektu „Rodinné centrum DaR“ jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina MPSV.
Činnost RC DaR podporuje celoročně Město Luže a Pardubický kraj.

RODINNÉ CENTRUM DaR LUŽE ve spolupráci

s Hamzovou léčebnou vás srdečně zve na

Vynášení Morany a vítání jara
ve středu 25. března
v 15.30 od RC DaR
( Družstevní 366, Luže ).

Od 14.30 si můžete v Klubu Otazník vyrobit malou Moranku. V 15.45
zastávka u vrátnice Hamzovy léčebny. Moranu hodíme do řeky Olšinky
u skautského srubu. Vstupné dobrovolné.
Aktivity projektu „Rodinné centrum DaR“ jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina MPSV. Činnost RC DaR celoročně
podporuje Město Luže a Pardubický kraj.

„Periodický tisk územního samosprávného celku“
Lužský zpravodaj vychází 1x měsíčně. Vydává MěÚ Luže ve spolupráci s Radou města Luže. Povoleno ministerstvem kultury
České republiky pod reg. zn. MK ČR E 11909. Zdarma pro občany města. Příspěvky do dalšího čísla se přijímají do 12. dne v měsíci na
MěÚ Luže, email: zpravodaj@luze.cz, 1200 výtisků. Tisk a vazba Petr Dvořák – Tiskárna Osík, tel: 461 618 111.
Grafická úprava Nikola Štrbková. www.luze.cz, https://www.facebook.com/MestoLuze/

