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ÚVODNÍK
Letošní zimu není téměř žádné sluníčko.
A mně to hrozně vadí! Potřebuji sluníčko ke
svému životu. A nemusí být teplo. Stačí když
svítí a svými paprsky hřeje uvnitř. Ke všemu
není ani sníh. Ten mám sice čím dál častěji rád
jenom na horách, ale zase mi je líto všech dětí,
kteří se tu musí plácat celou zimu v bahně.
A není ani mráz. To mi sice nevadí vůbec, ale
zase se nedá bruslit na rybníce. Chodím tedy
na procházky, abych se alespoň nějak zahřál.
Jenže je to tady zase. K sakru proč není ten
sníh? Proč se musím na procházce bez sluníčka neustále rozčilovat, že téměř všichni
občané, kteří sousedí s nějakým kouskem
lesa, příkopem, atd. si z tohoto veřejného prostranství dělají své osobní skládky všeho, co
se jim na jejich zahradě nehodí. Říkám si, je to
tak těžké udělat si někde v koutě na zahradě
kupku kompostu. Ke všemu v podstatě vím,
kdo tam bydlí a to se rozčílím ještě víc. Bože,
kdyby byl aspoň sníh! A já to do jara neviděl.
Bože, kdyby bylo aspoň sluníčko! A já měl
lepší náladu. No co, ještě jednou to nechám
všechno uklidit. Pak už to tady začnu jmenovat a je mi srdečně jedno, jestli mi bude někdo
vyhrožovat žalobou nebo něčím jiným. Doufám, že už začne brzo svítit.
Váš starosta

MAS SKCH ZALOŽENA

KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2013

Na konci ledna byla zaregistrována ministerstvem vnitra Místní akční skupina Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko. Toto uskupení, které bude působit na územích, které má v názvu,
by mělo být výrazným prvkem při získávání dotací z EU, v dalším období a to letech 2014-2020.
Snaha Evropské unie je totiž v tom, aby si o projektech, které se mají financovat z evropských
peněz, rozhodovali v co největší míře občané, kteří v daném území žijí.
Místní akční skupina(dále MAS) funguje na podobném principu jako svazek obcí. Ve svazku
obcí jsou však zastoupeny pouze samosprávy, kdežto v MAS je většinové zastoupení ostatních
složek, a to podnikatelských subjektů, neziskových organizací a občanů. Cílem tohoto uskupení
tedy je, aby se setkávaly všechny zájmové skupiny na daném území a organizovaně diskutovaly
jak se dané území má rozvíjet a jaké aktivity uskutečňovat.
Na to, aby MAS mohla žádat o dotace musí ujít ještě velký kus cesty. Musíme vytvořit
strategický plán rozvoje daného území. Vytvoří se tedy návrh rozvoje a ten bude diskutován
a veřejně projednáván ve všech obcích MAS. Musíme si určit několik prioritních oblastí, které
chceme rozvíjet. Pak zažádáme o přidělení dotace. V případě, že naše MAS bude při získání
dotace úspěšná, vypíše už sama výzvy pro podávání žádostí o rozdělení získaných peněz. To
znamená, že podnikatelé, neziskové organizace z regionu MAS zpracují svoji žádost o přidělení
financí a všechny tyto žádosti se hodnotí v rámci orgánů MAS. O konečném přidělení financí
rozhoduje valná hromada MAS. Celý princip je tedy v tom, že obyvatelé daného regionu si sami
rozhodují na jaké projekty peníze dají. Samozřejmě jsou stanovena pevná hodnotící kritéria,
která musí odsouhlasit dané ministerstvo. V dalším programovém období je předpokládáno, že
MAS budou moci žádat do všech operačních programů a jejich partnery tedy bude několik
ministerstev.
R. Z.

Na diskusním fóru města (www.luze.cz) je
založena diskuse ohledně kulturních pořadů
letošního kulturního léta. Budeme velmi rádi,
pokud se připojíte a sdělíte nám, co byste
chtěli v Luži zhlédnout, či poslechnout.

PROVOZNÍ DOBA
SKLÁDKY DOLEČKA
23. března 2013 - sobota

6. dubna 2013 - sobota 8.00 - 12.00
27. dubna 2013 - sobota

Poté bude skládka otevřena vždy každou
poslední sobotu v měsíci od 8:00 - 12:00.
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KONTAKTY - MĚSTSKÝ ÚŘAD LUŽE

ZEMAN Radek
SOCHOR Jiří

starosta
místostarosta

VEDENÍ MĚSTA
734 607 987 469 671 128
737 409 698

starosta@luze.cz
mistostarosta@luze.cz

HOSPODÁŘSKO – SPRÁVNÍ ODBOR (HSO)

MACHÁČKOVÁ Lucie
MODRÁČKOVÁ Miloslava
HLADÍKOVÁ Květoslava
VEJVODOVÁ Lenka
KROULÍKOVÁ Milada

vedoucí HSO
469 633 985
referent HSO
469 633 984
účetní
469 633 987
matrika
469 633 986
pokladna
469 671 101
STAVEBNÍ ÚŘAD ( SÚ)
HYKSA Blahoslav
vedoucí SÚ
736 481 207
469 671 126
JELÍNEK Michal
referent SÚ
469 671 126
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LUŽE
MÁROVÁ Jaromíra
vedoucí
469 671 223
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
TESAŘOVÁ Lucie
469 671 223
SLUŽBY MĚSTA LUŽE
RICHTER Pavel
734 318 892
DŮM SS PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)
DŮM
PIDIMOVÁ Monika
vedoucí DPS
724 078 658
469 672 015
KOLÁŘOVÁ Vladimíra
pečovatelka
728 759 925
469 672 015
ŠIMKOVÁ Lenka
pedikúra
721 746 748
469 672 015
LESY LUŽE, s.r.o.
SOUKUP Jan
vedoucí
724 141 331
TRUNCOVÁ Hana
průvodkyně
736 481 205
469 672 191

ÚŘAD PRÁCE SKUTEČ - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Dávky hmotné nouze:
Veverková Jitka
Košťálová Lenka, DiS.

knihovna@luze.cz
tic@luze.cz
pavel.richter@luze.cz
dps@luze.cz
dps@luze.cz
dps@luze.cz
lesy@luze.cz
-

Byt č. 3, v přízemí, o velikosti 1 + kk (vybavený kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem) s příslušenstvím (sprchový kout,
2
WC, předsíň), započitatelná plocha bytu 22,09m , sklep
2
1,32m .
Nájemné 1 594 Kč/měsíčně + 350 Kč záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou .

e-mail: hana.dopitova@cr.mpsv.cz
e-mail: iva.hromadkova@cr.mpsv.cz
e-mail: aneta.macakova@cr.mpsv.cz
e-mail: irena.jelinkova@cr.mpsv.cz

Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do 28. února 2013.
2. Byt může být přidělen starší osobě, jejíž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby,
u nichž lze důvodně předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování
zdravotního stavu apod.

e-mail: libuse.brezinova@cr.mpsv.cz
e-mail: radmila.kynclova@cr.mpsv.cz

Dávky pro osoby se zdravotním postižením:
Košťálová Lenka, DiS. tel: 950 119 263 e-mail: lenka.kostalova@cr.mpsv.cz
Příspěvek na péči:
Bc. Dušková Vendula

stavebniurad@luze.cz
stavebniurad@luze.cz

Město Luže pronajme byt
v Domě s pečovatelskou službou,
v ulici Na Výsluní 9, od 1. 3. 2013.

Vedoucí kontaktního pracoviště:
mgr. Miroslava Vomlelová,
tel: 950 119 210, e-mail: miroslava.vomlelova@cr.mpsv.cz

Státní sociální podpora:
Březinová Libuše
tel: 950 119 262
Kynclová Radmila
tel: 950 119 264

ucetni@luze.cz
matrika@luze.cz
milada.kroulikova@luze.cz

v Domě s pečovatelskou službou v Luži

Úřední hodiny od 1.2.2013
Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 - 17.00
Úterý
8.00 – 11.00
Středa
8.00 – 12.00 13.00 - 17.00
Čtvrtek
8.00 – 11.00
Pátek
8.00 – 11.00 (jen pro evidence nových uchazečů o zaměstnání a příjem
žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

tel: 950 119 211
tel: 950 119 212
tel: 950 119 213
tel: 950 119 214

miloslava.modrackova@luze.cz

NABÍDA PRONÁJMU BYTU

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Skuteč
Smetanova 842, 539 73 Skuteč

Zaměstnanost:
Dopitová Hana
Hromádková Iva
Macáková Aneta
Jelínková Irena

lucie.machackova@luze.cz

Prohlídku bytu je možné uskutečnit na požádání.
tel: 950 119 261

tel: 950 119 265
tel: 950 119 263

e-mail: vendula.duskova@cr.mpsv.cz

Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 28. února 2013
do 15.00 hodin na podatelně Městského úřadu v Luži.

email: jitka.veverkova@cr.mpsv.cz
email: lenka.kostalova@cr.mpsv.cz
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VÝPIS USNESENÍ

BUDOVA ŠKOLY V BĚLÉ
BUDE VYUŽITA
Ke konci roku 2012 opustili budovu bývalé školy
v Bělé zdravotníci. Vedení města předložilo
zastupitelstvu návrh na využití těchto prostor
s tím, že v podkroví a prvním patře by byly byty
a přízemí by fungovalo pro potřeby občanského
života v Bělé. Zastupitelé tento návrh podpořili.
Bude tak na ministerstvo pro místní rozvoj požádáno o dotaci na realizaci těchto bytů. V případě
získání dotace začne rekonstrukce ještě letos,
kdy musí být proinvestovány státní přidělené
prostředky.

ULICE NA VÝSLUNÍ
PROJDE REKONSTRUKCÍ
Po dlouhých letech čekání se podařilo ve spolupráci s Vodovody a Kanalizacemi Chrudim,a.s.
na letošní rok naplánovat rekonstrukci starého
vodovodu a kanalizace v ulici Na Výsluní. Město
tak bude moci po realizaci udělat nový povrch
po celé délce této ulice. Dojde i k výměně veřejného osvětlení. Celé ulici by se měl také dát
dopravní řád tak, aby zde parkující vozidla
nebyly překážkou pro chodce a zároveň se jízda
v celé ulici zklidnila. Stavební práce by měly začít
začátkem letních prázdnin a stavba i s povrchem
je plánována do konce září. Po detailnějším
rozplánování bude schůzka s občany bydlícími
v této ulici, abychom předešli možným komplikacím a nedorozuměním.

JÍZDNÍ ŘÁDY
OD 3. BŘEZNA NOVĚ!
Dle sdělení zástupců Pardubického kraje dojde
od 3.března tohoto roku k výrazné změně v jízdních řádech. Pardubický kraj je totiž nucen snížit
objem finančních prostředků vložených do
veřejné dopravy. Proti tomuto kroku se ohradili
v podstatě všichni starostové v kraji. Nyní probíhají intenzivní jednání, kde se hledá možné
východisko. Snažíme se tedy prosazovat došlé
požadavky od občanů a samozřejmě také to, aby
bylo znovu zavedeno přímé spojení Luže - Chrudim.

PLESOVÁ SEZÓNA 2013
Pátek 22. února 2013

RYBÁŘSKÝ PLES
Sokolovna Luže
Pátek 22. února 2013

HASIČSKÝ PLES - SDH BĚLÁ
Hostinec U Jonáše, Bělá

ze 44. zasedání rady města konané
dne 27. listopadu 2012 na MěÚ Luže
Rada města doporučuje ZM schválit
01/044
Rozpočet města Luže na rok 2013 na příjmy
a výdaje jako přebytkový, dle přílohy.

ze 45. zasedání rady města konané
dne 12. prosince 2012 na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/045
Finanční příspěvek ve výši 15 000,-Kč pro
občanské sdružení PŘÁTELSTVÍ, Česká Třebová, dle přílohy.
02/045
Odměny ředitelům škol, dle přílohy.
03/045
Složení hlavní a dílčích inventarizačních komisí
k provedení inventarizace k 31. 12. 2012, dle
přílohy.

z 46. zasedání rady města konaného
dne 19. 12. 2012 na MěÚ Luže
01/046
Jmenování místostarosty Jiřího Sochora do
Školské rady ZŠ Luže.
02/046
Zápis do kroniky obce Radim za období 20002007, dle přílohy.
03/046
Výpůjční řád Městské knihovny v Luži, dle přílohy.
04/046
Řád veřejného pohřebiště města Luže, dle přílohy.
05/046
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových

prostor mezi městem Luže a JDO Jaroslav Luže,
dle přílohy.
06/046
Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Luže, P. Koukalovou, Luže a D. Kolářovou,
Luže na dobu neurčitou, dle přílohy.
07/046
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu sběrného
dvora mezi Městem Luže a TS Hlinsko, s.r.o., dle
přílohy.
08/046
Dodatek č. 1 ke smlouvě na zajištění svozu , třídění recyklace a odstranění komunálního
odpadu mezi Městem Luže a TS Hlinsko, s.r.o.,
dle přílohy.
09/046
Odpisy nepotřebného dlouhodobého hmotného
majetku, dle přílohy.

ze 47. zasedání rady města konané
dne 9. ledna 2013na MěÚ Luže
Rada města deleguje:
01/047
Starostu Radka Zemana k zastupování města
Luže na valných hromadách MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, o. s.
Rada města schvaluje:
02/047
Finanční příspěvek pro SDH Luže ve výši 1000,Kč na pořádání okrskové schůze, dle přílohy.
03/047
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v č.p. 124
Luže, ul. Jeronýmova pro paní V. Brdíčkovou,
Luže na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
04/047
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. v č.p.
259 Luže, ul. U Stadionu pro pana J. Feka, Luže
na dobu určitou 3 měsíců, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V lednu oslavili své životní jubileum
70 let Marie Hanusová, Luže
Věra Pešinová, Radim
Jaroslav Pejchal, Dobrkov
Miroslava Zavřelová, Košumberk
80 let Marie Máslová, Radim

82 let
83 let
91 let
94 let

Zdeněk Dušek, Luže
Milada Křepelková, Radim
Miloslav Bartoš, Bělá
Alois Weidinger, Luže

Na Městském úřadu v Luži byly slavnostně přivítány děti
Matyáš Soukup, Luže
Martin Bohatý, Luže
Miloslava Jamborová, Luže
Josef Koukal, Košumberk

František Roubínek, Luže
Vladimír Teplý. Bělá
Ondřej Hyksa, Luže
Veronika Vodvárková, Luže

Sobota 23. února 2013

DĚTSKÝ KARNEVAL - SDH BĚLÁ
Hostinec U Jonáše, Bělá
Sobota 9. března 2013

OCHOTNICKÝ KARNEVAL
Sokolovna Luže
Neděle 17. března 2013

DĚTSKÝ KARNEVAL - SRPDŠ
Sokolovna Luže

Dne 5. 2. 2013 již
uplyne rok, co nás
navždy opustila bez
slůvka rozloučení naše
milovaná maminka,
paní Olga Rejfová.
Děkujeme všem přátelům za tichou vzpomínku. Stále velmi vzpomínají dcery Olga a Ivana
s rodinami.
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Dne 8. 2. 2013 uplyne
rok od úmrtí naší maminky paní Blanky Tlapákové. Stále je to pro
nás velký smutek. Moc
vzpomínáme.
Synové Petr, Vladislav
a Milan s rodinami.
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Z NAŠÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V LUŽI
Začal nám nový rok 2013 a s ním přichází i malé
ohlédnutí za uplynulým rokem. S radostí musíme
konstatovat, že o služby naší knihovny je stále zájem,
a to i přes konkurenci televize, počítačů, multikin atd.
V loňském roce jsme mohli obsloužit 367 stálých
čtenářů, kteří si půjčili 19567 výpůjček – knihy
i časopisy. Čtenáři si vybírali z 21530 svazků knih
a loni jsme nakoupili 559 knih nových. Celý knižní fond
současně prochází aktualizací, to znamená, že se
odepisují staré knihy hodně opotřebované, nebo
zastaralé a v naší knihovně se odprodávají zájemcům
za symbolickou cenu 3 Kč za knihu.

Také v následujícím roce chceme pokračovat v besedách s dětmi a mládeží, aby si jich stále více našlo
cestu ke knihám a čtení. Do knihovny už si zvykly chodit na březnové besedy děti z Mateřské školky v Luži.
Děti mají při besedě za úkol poznávat názvy pohádek
po přečtení úryvků z knihy, seznamují se s pohádkovými knížkami a s chodem celé knihovny. Žáci Základní
školy v Luži k nám chodí na besedy během celého
školního roku. Pro ně máme kromě základních informací o knihovně a jejím provozu soutěže v práci
s knihou. Žáci plní různé úkoly, hledají knihy určitého
autora, ilustrátory atd.
I letos budeme pokračovat v již zavedeném „Pasování
do Řádu čtenářského“. Prvňáčky budeme pasovat již
pátým rokem. Děti si opět odnesou kromě čtenářského průkazu na rok 2013 zdarma i svoji knihu
a mnoho krásných dárečků i zážitků.
Věříme, že i v následujícím roce nám naši čtenáři
zachovají svoji přízeň a těšíme se na jejich návštěvy.
J.M.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Je to už hodně dávno, celých 215 let, co se narodil
první lužský mecenáš, který „v chodbě narozen
i vychován i v studiích dobrodinců podporován, rozhodl se, že musí též člověčenstva svoji vděčností prokázati“, a proto „nařizuje nadání pro chudé hochy,
případně dívky, které se věnují výtvarnému nebo technickému umění, univerzitním, zemědělským a lesnickým studiím, nebo studiím na ústavě pro vzdělání
učitelů“. Tak vzniká „Jana Galleho nadace pro 10 chudých z Luže a pro studující hochy a dívky“.
Nevíme přesně kolik chudých čí studujících bylo od
roku 1988 až do roku 1941 k rozdělování nadace určených lužským starostou a farářem obdarováno, ví se
pouze, že z počátku to byla suma 50 zlatých, později až
500 korun československých. Naposled byla nadace
vyplácena lužským chudým v roce 1941 a je známo, že
posledními uživateli studentské nadace byli Aleš Němeček, Jarmila Petrová, Radko Dostál, Arnošta Ječmínková a Marie Čečetková. Po roce 1940 němečtí okupanti nadaci zrušili.
Jan Galle se narodil v Luži 2. ledna 1798, byl přednostou politického a hospodářského úřadu a justiciárem
v Mostě a zemřel 22. května 1875 též v Mostě, kde byl
pochován.
Příští setkání vlastivědného kroužku bude 18. února
2013 opět ve 13,00 hodin na Městském úřadě v Luži.
Z.M.
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1. ROČNÍK TURNAJE VE HŘE „ČLOVĚČE, NEZLOB SE !!” V BĚLÉ
V sobotu 19.ledna se uskutečnil v hostinci "U Jonáše"
v Bělé 1.ročník turnaje ve hře Člověče, nezlob se. Na
premiérový turnaj přijalo pozvání od pořadatelů Jana
Stoklasy a Jana Sychry st. na 20 hráčů a hráček. Na
turnaj se však dostavilo pouze 8 hráčů a jedna hráčka.
V pětikolové bitvě, kdy nikdo nikoho nešetřil, se zarputile bojovalo o každý bod a pořadí se po každém kole
měnilo. Konečné sečtení bodů určilo toto pořadí
účastníků:
1. Sychra Jan ml. 37 b. 2. Michálková Hana 30 b. 3.
Bulva Bohuslav 24 b.

První tři hráči obdrželi za své umístění poháry
a všichni akteři byli odměněni hezkými věcnými cenami. Po celý turnaj vládla pohodová, avšak bojovná
nálada. Hráči si velice pochvalovali skvělou organizaci
a připravenost turnaje. Turnaj byl ukončen večerním
posezením u dobrého moku a skvělé hudební produkce skupiny "JiroMiroBand". Škoda, že někteří
pozvaní hráči na turnaj nedorazili. Pořadatelé vyhlásili
na únor přípravu turnaje v karetní hře "PRŠÍ". Příští
turnaj v "Člověče, nezlob se" se uskuteční v listopadu.
J.S.

SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOU
Zveme vás na další cestovatelskou (a trochu i navigační) přednášku lužského rodáka, pana Aleše Němečka,
se kterým jsme už několikrát navštívili horské oblasti
na slunné Korsice, v drsné Patagonii i kanadských
Rocky Mountains, tentokrát s názvem:
„Réunion - perla (jedna z mnoha) v Indickém oceánu"
kdy a kde: 16. března 2013 v 15:30 hodin
v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny
Alespoň na chvíli se přeneseme na tropický ostrov,
který (přestože leží na jižní polokouli) byl prvním územím, kde se začalo platit eurem. Vystoupáme na
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vrcholy divokých hor, nakoukneme do sopečných
kalder s endemickými ekosystémy deštných lesů,
projdeme se po mladé lávě až na okraj kráteru jedné
z nejčinnějších sopek na světě, pořádně zmokneme
v údolí Takamaka s nespočtem vodopádů, kde naprší
téměř 5000 mm srážek ročně. Zchladíme se ve vlnách
Indického oceánu a možná občas zavoní i čerstvá
vanilka ...
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů
s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček
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BUBNOVACÍ KRUH

RODINNÉ CENTRUM DaR

Bubnovací kruh pro rodiče s dětmi i jednotlivce. Na
pravidelných setkáních se seznámíme se základy
hry na buben djembe (africký buben), ale i další
bubny (šamanské, rámové, basové...).
V muzikoterapeutickém duchu se vydáme za rytmy
a zvuky a při společném hraní (si) se seznámíme i s
dalšími etnickými hudebními nástroji a jednoduchými perkusemi. Závěry mohou patřit hudební
relaxaci.

V našem centru si užíváme zimy, jak se jen dá. Už se ale
těšíme, jak s prvním jarním sluníčkem vyrazíme na
zahradu novými dveřmi, které nám naše město chystá.
S radostí a vděčností tedy děkujeme vedení města
i šikovným pracantům. Vám návštěvníkům se ale
musíme omluvit, že v měsíci únoru budeme fungovat
ještě v omezených prostorách. Programy však stále
běží.

PROČ HRÁT NA BUBEN?
Je to jednoduché, zvládne to každý. Při bubnování
ze sebe uvolňujeme emoce, napětí, agresi, stres...
Společná hra působí na sladění skupiny, přináší
radost, společný prožitek, uvolnění a tím také léčí.
Bubnování oběma rukama navíc působí na propojení a vyladění mozkových hemisfér. Pomáhá při
problémech s psaním, čtením a řečí, přispívá
k rozvoji koordinace.

PROČ RODIČE ČI PRARODIČE S DĚTMI?
Cílem těchto setkání je mimo jiného propojit generace. Záměrem je hrát si, zpívat a tančit společně.
Abychom každý mohl dětem ukázat, jak se dá také
bavit a užívat společného bytí. A zároveň měli něco,
co nás spojuje.
KDY: každé druhé úterý, od 17 do 18 hodin (začínáme 19. února 2013)
KDE: Jeronýmova 124, Luže (zkušebna literárně
dramatického oboru ZUŠ pod schody u synagogy)
CENA: 450 Kč pro jednotlivce, 700 Kč pro rodiče s
dítětem, 860 Kč pro tři členy rodiny (zahrnuje 10
setkání – únor až červen, zapůjčení bubnů a dalších
nástrojů)
TERMÍNY SETKÁNÍ: 19. 2., 5. a 19. 3., 2., 16. a 30.
4., 14. a 28. 5., 11. a 25. 6.
PŘIHLÁŠKY A INFO: t.p@seznam.cz, 606 728 504
PRO KOHO: pro všechny; pro děti od pěti let a jejich
rodiče či prarodiče.
S KÝM? S Bety a Pavlem Jasanskými, ZEMĚZNĚNÍ.
Více o nás, bubnování a muzikoterapii najdete na
webu: zemezneni.webnode.cz

Novinkou je Poradna DaRu - Každý první pátek
v měsíci (tedy 1.3. v 10 hodin) bude přítomen odborný
pracovník sociálně i psychologicky vyškolený k řešení
starostí a problémů všeho druhu. Jedná se o službu
nabízející konkrétní praktická řešení - Sanace rodiny
Oblastní charity Pardubice. Hlídání dětí během programu, pohovoření si s od-borníky diskrétně, v klidu u
čaje či kávy. Vstup zdarma.
Srdečně zveme na pravidelné akce: úterky 8:30-11:30
9:00 Modlitba maminek za děti
10:00 Program hudebně-pohybový pro rodiče
s předškolkovými dětmi: Elce, pelce, kotrmelce
11:00 Volná herna
středy odpoledne 15 -17hod Klub Otazník pro školní
děti i jejich mladší kamarádypovídání o životě, tvoření, divadlo
pátky 8:30 -12:00 Aby malé bylo velké s vytvořením
něčeho dobrého k snědku
Od nového roku se úspěšně rozběhly úterní hudebně
pohybové hrátky předškolkových dětí s rodiči: Elce,
pelce, kotrmelce. Naučili jsme se několik zbrusu
nových veselých písniček, hezky jsme si u nich protáhli
tělíčka a vždy si vyrobili nějakou drobnůstku pro potěšení. Nadějně se rozbíhají i páteční dopoledne, která
probíhají podle programu zážitkové pedagogiky Margot Ederové „Aby malé bylo velké“. Vždy si také něco
dobrého uvaříme, nebo upečeme. Koncem ledna jsme
připravili lojové koule plné semínek pro naše ptáčky
zpěváčky. Moc si na nich celou zimu pochutnávají. Ve
středu odpoledne zveme děti školou i školkou povinné
k společnému hraní, tvoření a zpívání. Středy slouží
i k vzájemnému sdílení maminek, babiček. Jednou za
měsíc večer se scházíme ke společnému tvoření,
učíme se novým technikám. V únoru se budeme věnovat pletení košíčků z novinového papíru. Podrobnosti
na nástěnkách, internetových stránkách www.materskecentrum estanky.cz a v místním rozhlase.

Přejeme Vám všem, aby vás v chladném počasí
zahřálo vždy něco milého či veselého. Třeba dětský
smích. Ten je k nezaplacení!
Maminky centra DaR

MASOPUST V LUŽI
O pololetních prázdninách 1.2.2013 jsme se sešli
v našem centru k zahájení masopustního veselí.
Masopust je období roku, které končí Popeleční
středou, je to čas radosti, veselí, mlsání, dobrého jídla
a pití. Popeleční středou už začne doba půstu,
zklidnění se, přemýšlení o sobě, o životě, o Bohu,
o tom, jak přispět k zlepšeni okolního světa.
A jak jsme strávili příjemný den pololetek? Nejprve
jsme zadělali těsto na tradiční masopustní pochoutku:
KOBLIHY! Přitom děti s pomocí dospěláků vyráběly
masky na masopustní průvod. Před jedenáctou
hodinou dvě maminky sehrály loutkové představeni
POHÁDKU O KOBLÍŽKOVI. A pak jsme se všichni
odebrali k zadělávací míse zkontrolovat těsto! To
panečku nabylo! A teď nastal čas k vypracování
bochánků - to se dětem moc líbilo. Pak už jen naplnit
marmeládou, povidly, čokoládkou, a maminky mohou
smažit! Koblížky se vážně moc povedly, přesně jako
v té písničce, kterou jsme se naučili .....na másle
smažený, do zlatova pečený, cukříkem sypaný....
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Po obědě jsme se sešli ve tři hodiny před centrem,
maškary všeho druhu: kašpárci, pejskové, kočičky,
nesměl chybět medvěd, kůň, čarodějnice, jelen, kos,
téměř čtyřicet veselých postaviček! Za bujarého
zpěvu, doprovázeného instrumenty(měli jsme i zbrusu
nový famfrnoch!) jsme se vydali směrem k léčebně,
pak okolo Chlumku, k úřadu a slavnostně jsme
zakončili v místní cukrárně, kde řada z nás oslavila
s dětmi i jejich pěkné vysvědčení! A teď hurá na
prázdniny!
Hezké dny přeje Johana Jirásková

WWW.LUZE.CZ
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - FOTOSOUTĚŽ
V minulých vydáních Lužského zpravodaje jsme Vás informovali o fotografické soutěži pro mládež, která probíhá v rámci akce Dny evropského dědictví. Celkem se
do soutěže přihlásilo 19 mladých fotografů a Vy teď můžete prostřednictvím hlasování na stránkách www.luze.cz v sekci fotosoutěž rozhodnout o jejich talentu.
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INZERCE
Žena, 61 let, hledá parťačku pro cestování autobusem po celé Evropě
(poznávací i pobytové zájezdy). Tel.: 725 557 200.
Pronajmu stodolu na náměstí č.p. 48 o rozloze 104m2.
Více informací na tel. čísle: 777 202 109.
Prosím, kdo může darovat fotbalové školičce set top box
s USB vstupem, ať se obrátí na tel.: 731 407 589.
Dlouhodobě pronajmu nadstandardní,nový byt (83 m2)
v klidné části centra Skutče.
Bezproblémové parkování. Tel.: 606 737 981

RESTAURACE VÍDEŇ LUŽE

NA ZVĚŘINOVÉ HODY
22. – 24. února 2013

Zajímá Vás, kolik máte svalové hmoty?
Jak na tom jste s % tukové tkáně?
Na kolik let se cítí Vaše tělo?
Pokud ano, zajděte do studia 1 Wellness Centrum , které je
otevřeno od října 2012 v Luži vedle vrátnice Hamzovy léčebny,
a my Vás na našem speciálním monitoru zdarma přeměříme.
Objednávky na tel. číslech: 605 291 515, 777 162 760.
www.1wellness.cz

-7-

WWW.LUZE.CZ

ÚNOR 2013

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 30. LISTOPADU 2012

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 příjímají do 20. 2. 2013 na MěÚ Luže, e-mail: mestskyurad@luze.cz,
1200 výtisků. Tisk a sazba Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: 461 618 111. • www.luze.cz

