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HRADNÍ BRÁNA SE OTEVŘE JIŽ 30. BŘEZNA

Foto: J. Horák

Termín zahájení turistické sezóny se rychle blíží.
Velikonoční svátky jsou oproti loňským o týden
dříve, tudíž pro turisty hradní bránu otevřeme již
v sobotu 30. března 2013.
Do té doby nás ale ještě čeká mnoho práce.
Musíme stihnout zbrousit a navoskovat dřevěné
podlahy v muzeu a také tradiční úklid nejen interiéru, ale i venkovního areálu hradu.
A co nového Vás čeká? Obyvatelé Luže a přilehlých obcí mohou i letos využít možnosti nákupu
sezónní permanentky, která je k dostání na Městském úřadě v Luži nebo přímo na hradě Košumberku (cena permanentky je 100,-Kč/sezónu
a vztahuje se celkem na 4 osoby). Muzejní expozice bude rozšířena o prostory v přízemí, kde byl
dosud depozitář. V této místnosti bude umístěna trvalá expozice týkající se archeologie
našeho hradu. Vystavované nálezy byly od dob
pana Jeníčka (předsedy Družstva na záchranu
hradu Košumberka 1922 -1953) uloženy v půdních prostorách budovy purkrabství. Před pěti
lety byly tyto exponáty odvezeny, zrestaurovány

a vystaveny v Regionálním muzeu Chrudim.
Nyní tedy budete mít jedinečnou příležitost
zhlédnout je v „domácím“ prostředí. Pod střechou renesančního paláce vznikne výstava fotografií zachycující celý průběh rekontrukce této
části hradu.
Turistické informační centrum vyhlašuje první
ročník soutěže QUEST NÁRODNÍM GEOPARKEM ŽELEZNÝCH HOR, do které bude zapojen
i hrad Košumberk. Více informací nejen k této
akci zveřejníme v květnovém vydání zpravodaje.
Ve dnech 25. - 26. května 2013 proběhne na
hradě zcela nový typ akce, a to tzv. „JARNÍ
WORKSHOP“, jejíž organizátorem je občanské
sdružení Cech vlka. Cílem této akce je podpora
tradiční české řemeslné výroby. Těšit se tedy
můžete na ukázky tradičních řemesel jako kovářství, umělecké slévačství, tkalcovství, mincířství
apod.
V současné době pracujeme na sestavení programu Košumberského léta 2013, do kterého se
může zapojit každý z vás. Své náměty můžete

zasílat na mestskyurad@luze.cz, sdílet na stránkách Facebooku nebo se s námi o ně přijďte podělit přímo na městský úřad.
Věříme, že i v letošním roce se nám podaří připravit pro Vás mnoho zajímavých akcí v krásném
prostředí hradu Košumberk, a každý z Vás si tak
k nám najde cestu.
H. T.

UZAVŘENÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany,
že ve středu 13. března 2013
bude z technických důvodů
městský úřad otevřen pouze
od 7.00 do 11.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
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Z ČINNOSTI MATRIKY
V ROCE 2012
Počet obyvatel k 1.1.2013 - 2 513 osob trvale
hlášených
Počet obyvatel v jednotlivých obcích:
Luže - 1 440
Košumberk - 233
Zdislav - 61
Radim - 241
Bělá - 212
Dobrkov - 61
Doly - 70
Srbce - 46
Voletice - 49
Brdo - 48
Domanice - 27
Rabouň - 25
V roce 2012
- se narodilo 37 dětí (17 chlapců, 20 dívek)
- přistěhovalo se 70 osob (31 mužů, 39 žen)
- zemřelo 26 osob (13 mužů, 13 žen)
- odstěhovalo se 67 osob (21 mužů, 46 žen)
Manželství : celkem 20 sňatků
Na Městském úřadu v Luži bylo uzavřeno 14 sňatků, z toho 4 na MěÚ v Luži a 10 na hradě Košumberku, církevních sňatků bylo 6.
Celkem bylo vydáno (včetně druhopisů):
23 oddacích listů, 60 úmrtních listů, 6 listů narození, 6 osvědčení k církevnímu sňatku, 1 vysvědčení
o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
a 9 určení otcovství.
Vidimace a legalizace:
ověřeno bylo 939 podpisů a listin
Poskytnuté služby Czech POINT v roce 2012:
69 výpisů z rejstříku trestů, 10 výpisů z obchodního
rejstříku, 15 výpisů z katastru nemovitostí, 1 výpis
z bodového hodnocení řidiče .

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
OD 3. BŘEZNA 2013
Vážení cestující,
dovolujeme si Vás upozornit, že k 3. březnu 2013
došlo ke změnám jízdních řádů na území Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Seznam změn na jednotlivých linkách a linky,
na kterých od 3. 3. 2013 proběhla změna, naleznete
na www.oredo.cz. Veškeré spojení lze nalézt
na webových stránkách www.jizdnirady.cz, veškeré platné jízdní řády pak na webových stránkách
www.portal.idos.cz. Zde také pomocí vyhledávače
naleznete linky projíždějící přímo Vaší obcí.
Od 1. 3. 2013 došlo také v obou krajích k úpravě
ceníku IREDO. Ceny se zvyšují v průměru o 5%.
Novou cenu jízdného budou moci cestující zjistit
několik dní před změnou z tarifních map, které jsou
vylepeny na všech zastávkách a na stránkách
www.oredo.cz.
Ceny jednodenních síťových jízdenek pro celou
oblast integrovaného dopravního systému IREDO
se nemění. Varianta pro jednotlivce zůstává za 160
Kč. Síťová jízdenka IREDO pro skupinu 5 osob (z
toho maximálně 2 dospělé) bude i nadále stát 260
Kč.
Informační zpráva společnosti Oredo

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme uvolněný byt v čp. 286, v ulici Komenského v Luži, od 1. 5. 2013.
Byt č. 3 v poschodí o velikosti 2 + 1, koupelna, WC, chodba.
Celková započitatelná plocha bytu 77,25 m2.
Nájemné: 4 308,- Kč/měsíčně
Složení jistiny před předáním bytu ve výši trojnásobku nájemného.
Nájemní smlouva na dobu určitou/neurčitou.
Pravidla přidělení bytu:
Podání písemné žádosti do 15ti dnů od zveřejnění oznámení vyvěšením na úřední desce.
Prohlídka bytu se uskuteční na požádání podle momentální situace.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 31. 3. 2013, do 14.00 hodin,
na podatelně Městského úřadu v Luži.

ČEZ Distribuční služby oznamují, že z důvodu oprav energetických
zařízení bude přerušena dodávka elektrické energie
v LUŽI
-ulice Hamzova
- ulice Žižkova
- ulice Za Pilou
- ulice U Stadionu
- ulice Dukelská
- ulice Družstevní
- náměstí Plukovníka Josefa Koukala
- část ulice Husova (od náměstí po most)
–
ve středu 13. března 2013 od 11,00 do 15,00

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2013 V LUŽI
Voliči
v seznamu
2 132
1. kolo
2. kolo
2 196

Vydané
obálky
1 409

Volební Odevzdané
účast v % obálky
66,09
1 408

1 383

Kandidát
Číslo Příjmení, jméno, titul
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
2
3
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
4
5
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
*6
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
8
Dienstbier Jiří
+9
Schwarzenberg Karel
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62,98

1 382

Politická
příslušnost
KDU - ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

Platné % platných
hlasy
hlasů
1 399
99,36
1 373

1. kolo
hlasy %
91 6,50
228 16,29
31 2,21
41 2,93
41 2,93
357 25,51
116 8,29
258 18,44
236 16,86

99,35
2. kolo
hlasy %
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
837 60,96
x
x
x
x
536 39,03
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VÝPIS USNESENÍ

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE
Na webových stránkách města Luže v sekci
Fotosoutěž můžete až do 31. března 2013
podpořit naše mladé nadějné fotografy. O Váš
hlas se uchází celkem 19 soutěžících. Výherci
budou oceněni věcnými cenami na Městském úřadě v Luži a zveřejněni v některém
z příštích vydání Lužského zpravodaje.

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁJEMCE MĚSTA
Jak jsme již avizovali dopisem v loňském
roce, nebude poplatek za TKO připočítáván
nájemcům do konečného vyúčtování za
služby z roku předchozího. Žádáme tedy
všechny nájemce městských bytů, aby poplatek za TKO uhradili nejpozději do 30. dubna
2013 na pokladně Městského úřadu v Luži
nebo bankovním převodem na účet:
1141632399/0800.

ROZHODNĚTE O PROGRAMU
LETNÍHO KINA
V nové anketě na webových stránkách města
Luže můžete rozhodnout o programu letního
kina, které i v letošním roce doplní program
tradičního Košumberského léta. Vybírat
můžete z mnoha titulů různých filmových
žánrů. Vámi vybrané filmy budete moci zhlédnout od 19. června 2013 každou středu
na hradě Košumberku.

PROVOZNÍ DOBA
SKLÁDKY DOLEČKA

ze 48. zasedání rady města konané
dne 23. ledna 2013 na MěÚ Luže
Rada města schvaluje
01/048
Smlouvu o poskytování služby - zasílání varovných
a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
mezi Městem Luže a Městem Chrudim, dle přílohy.
02/048
Žádost o souhlas s přesahem požárně ohroženého
prostoru z p.p.č. 1157/8 na p.p.č. 1157/2 vše k.ú.
Luže a souhlas s umístěním stavby přístřešku na
hranici p.p.č. 1157/2, dle přílohy.
03/048
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě
č.p. 259 Luže, ul. U Stadionu pro pana S. Kloučka,
Luže na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
04/048
Koupi kontejnerového návěsu s kontejnerem za
cenu 150.000,-Kč od Jaroslava Chadraby, Tuchoměřice.
05/048
Rozpočtovou změnu č. 4/2012, dle přílohy.
Rada města neschvaluje
06/048
Příspěvek na činnost Sportovní unie Chrudimska
na rok 2013, dle přílohy.

z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. ledna 2013
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Zastupitelstvo města schvaluje
01/013
Program 13. zasedání zastupitelstva města.
02/013
Ověřovatele: Libor Aksler, Ing. Pavel Holomek.
03/013
Návrhovou komisi: Jiří Kopecký ml., Mgr. Jana
Tumpachová.

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.
PLESOVÁ SEZÓNA 2013
Sobota 9. března 2013

OCHOTNICKÝ KARNEVAL
Sokolovna Luže
Neděle 17. března 2013

DĚTSKÝ KARNEVAL - SRPDŠ
Sokolovna Luže

04/013
Čerpání rozpočtu města Luže za období I. - XII./2012,
dle přílohy.
05/013
Žádost o přezkoumání hospodaření Města Luže za
rok 2013, dle přílohy.
06/013
Prodej p.p.č. 520/2 a st.p.č. 72 vše k.ú. Dobrkov za
cenu 30Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pro
I. Chalupníkovou, Chrudim, dle přílohy.
07/013
Bezúplatný převod nemovitosti bývalé školy v Bělé
na st.p.č. 37, k.ú. Bělá o výměře 806m2 a p.p.č.
22 k.ú. Bělá o výměře 228m2 včetně uvedených
parcel z majetku města Luže do majetku Lesů Luže
s.r.o., dle přílohy.
08/013
Stanovy MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s., dle přílohy.
09/013
Přípravu Integrované strategie území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. na svém
území.

ze 49. zasedání rady města konané
dne 13. února 2013 na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/049
Smlouvu na zajištění zábavných atrakcí na lužských
poutích v roce 2013, dle přílohy.
02/049
Odpisový plán Mateřské školy Luže pro rok 2013,
dle přílohy.
Rada města souhlasí s:
03/049
Realizací projektu „Obnova kostela Sv. Bartoloměje
v Luži“ Římskokatolickou farností Luže.
04/049
Realizací záměru provozování podporovaných bytů
v obci Bělá firmou Lesy Luže s.r.o..

ZPRÁVY Z MATRIKY
V únoru oslavili své životní jubileum
70 let Marie Pidimová, Domanice
Hana Štěrbová, Brdo

75 let Stanislava Sazečková, Bělá
Jiřina Kovářová, Bělá

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Marií Mikelkovou, Srbce - 90 let
Alenou Neumeisterovou, Luže - 63 let
Annou Rubkovou, Luže - 81 let

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.

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.

Tímto se velice omlouváme rodinám paní Olgy Rejfové a paní Blanky Tlapákové za chybně uvedené údaje
v únorovém vydání Lužského zpravodaje.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V LUŽI NA ŠKOLNÍ ROK
2013 - 2014
V souladu s § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb.,
vyhlašuje ředitelka Mateřské školy v Luži zápis
k docházce do mateřské školy na školní rok
2013/2014.
Přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Luže budou k vyzvednutí od měsíce března 2013
v ředitelně školy nebo ve třídě Sluníčko, popřípadě
si je mohou rodiče stáhnout na internetové adrese
www.luze.skolicka.eu .
Na školní rok 2013/14 musí být podány žádosti i pro
děti, které dovrší věku tří let v průběhu školního roku
( např. v lednu 2014). Přijímací řízení probíhá pouze
v měsíci dubnu, v průběhu školního roku mohou být
děti přijaty výjimečně jen v případě volné kapacity.
Vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře z měsíce dubna (ne starší) donesou rodiče do mateřské
školy ve dnech 15. a 16. dubna. 2013 v době od 12:00
do 16:00 hodin.
Rodný list dítěte a občanský průkaz zástupce dítěte
předložíte při odevzdání přihlášky.
Přihlášky budou posouzeny podle kritérií vydaných
ředitelkou mateřské školy na školní rok 2013/2014 .

BŘEZEN 2013
MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
Únor - ještě zima vládne,
na saních však je to snadné.
Z kopce dolů, jen to sviští,
děti křičí, ječí, piští.
Každý ví, že je to prima,
kouzlo má i chladná zima.
Únor byl pro nás v mateřské škole měsícem zimních
radovánek. Čerstvě napadaný sníh nám vyzdobil
zahradu, na našich tvářích vykouzlil úsměv a každé
dopoledne jsme se nemohli dočkat, až nás paní učitelky pustí si ven zařádit. Věnovali jsme se sáňkování,
bobování, koulování, stavění sněhuláků a nekonečnému dovádění na sněhu. Naše zimní radovánky nám
ozvláštnila keramická dílna, kterou si pro nás vytvořila
paní Mgr. Petra Bukáčková ze SPC Skuteč, ta se
konala o jarních prázdninách. A co jsme vytvářeli?
Nejdříve jsme si vytvořili kachličku se sluníčkem,
a protože jsme byli moc šikovní, tak jsme si mohli
vyrobit ještě pejska. Všechny výrobky se nám moc
povedly, už jen čekáme na vypálení a budeme si je
moci odnést domů. Po jarních prázdninách se nám do
školky pomalu vloudila zlá chřipka. Ale to nám nezabránilo navštívit divadelní představení „O princezně,
Luciášovi a makových buchtách“, na které jsme se
vydali autobusem do Skutče. Trošku jsme se čerta
Luciáše báli, ale jinak se nám pohádka moc líbila.
Jedno čtvrteční odpoledne, kdy už je školka normálně
zavřená, se naše maminky a tatínkové vydali do sluníčkové třídy na přednášku vedenou paní Mgr. Jaroslavou Melezínkovou ze SPC Skuteč. Přednáška nesla
téma „Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte“. Bylo to
velmi zajímavé povídání jak pro rodiče, tak i pro paní
učitelky. Poslední týden v únoru nás navštívil sokolník
pan Školoud, který nám předvedl dravé ptáky a moc
pěkně o nich povídal. Ani jsme nedutali, když nám
jeden z dravců přelétal nad hlavami. Celý únor jsme
pokračovali v plaveckém výcviku. To jsme toho stihli,
viďte!
Doufáme, že i další měsíce budou takto zajímavé
a pěkné, jako byl tento.
Hezký zbytek zimy vám přeje
kolektiv MŠ Luže.

PODĚKOVÁNÍ MŠ A ŠD

Kritéria pro přijetí dětí na školní rok 2013/2014
K zápisu na školní rok 2013/2014 stanovuje ředitelka
školy tato pravidla pro přijetí dětí:
Kritéria:
· zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování
· děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
a děti s odkladem školní docházky jsou přijímány
přednostně
· děti zaměstnaných rodičů
· děti ve věku 5-3 let rodičů s trvalým pobytem v Luži
nebo spádové obci přihlášené k pravidelné celodenní docházce . Při rozhodování o přijetí bude
postupováno pouze podle data narození dětí, tj. od
nejstarších k nejmladším do kapacity školy 100 dětí.
Výsledky přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání budou
vyvěšeny po uzavření přijímacího řízení ( nejpozději do
14. května ) na budově mateřské školy a na internetových stránkách školy. Nebude uvedeno jméno ani jiný
osobní údaj dítěte, ale registrační číslo, které bude
dítěti přiděleno při zápisu do MŠ .
Iva Drhlíková
ředitelka školy

Tito kozlící „Žižkovský Pepík a Lázeňský Frantík“
spolu s ostatními zvířátky z hradní obory děkují za
nasbírané kaštany a žaludy od dětí z naší mateřské
školy a školní družiny. Díky iniciativě učitelek byla
dodána obzvláště velká zásoba těchto podzimních
plodů.
H. T.
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SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
Dne 20. dubna 2013 v 15:30 hodin proběhne v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny přednáška Elen
Váhalové o Jihoafrické republice.
Čeká nás zajímavé vyprávění Elen Váhalové, která
spolu se svým manželem žila v Jihoafrické republice
20 let. Jejich dlouholeté zkušenosti, poznatky i zajímavé příběhy budou doplněny spoustou fotografií a
krátkých videí.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů
s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Nejprve bychom se chtěli omluvit za řádění tiskařského šotka v posledním únorovém čísle Lužského
zpravodaje, kde se podařilo v příspěvku vlastivědného
kroužku udělat několik chyb. A to jak v textu / v chodbě
= v chudobě, člověčenstva = člověčenstvu, od dobrodinců / tak i v letopočtech / 1988 = 1898, 194O = 1941
/. Děkujeme za pochopení.
Do současného období spadá jednak výročí smrti
Diviše Lacemboka Slavaty (23.2.1623), který se tak
vyhnul persekuci po bitvě na Bílé Hoře, jednak nám
dovolte blahopřát k šedesátinám panu Josefu Klusoňovi, (narozen 30.3.1953), rodákovi z Brda, o kterém
jsme již též psali a který jako violista spolu s Pražákovým kvartetem v Luži velmi často vystupuje nejen při
slavnostních příležitostech.
Příští schůzka kroužku se koná 18.3. opět na MěÚ
ve 13:00 hodin.
Z.M.
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RODINNÉ CENTRUM DaR SE TĚŠÍ NA JARO
Letošní zima nám přinesla spoustu her, písniček,
vyrábění. Dokonce trochu sněhu, díky němuž jsme
si mohli vyrobit i několik sněhuláčků. Také jsme si
hezky užili masopust, s pohádkou, maskami a muzikou. Postní dobu jsme prožili s příběhy o zvířátkách,
vzájemné pomoci a kamarádství. Nyní se budeme
věnovat více probouzející se přírodě, sluníčku,
budeme sít semínka pro budoucí bylinkovou zahrádku. Úterní dopoledna patří modlitbám maminek za děti
(v 9 hod) a od 10 hod hudebně pohybovému programu pro předškolkové děti. Středeční odpoledna
od 15 hod jsou tvořena hrami, básničkami, tvořením.
Secvičíme jarní pásmo říkanek a malé divadlo s kostýmy. V pátek je na pořadu pohádka nebo příběh
s uvařením či upečením něčeho dobrého k snědku.

Kromě pravidelných setkání vás srdečně zveme na
tyto akce:
13.3. 17 hodin Řemesla našich předků - pletení
košíčků z papírové hmoty
Morenky ze šustí se staly naší jarní tradicí, proto si i
tento rok každý tu svoji vyrobíme.
20.3. středa od 15 hodin Vítání jara (již 3.ročník).
Letos vychází jarní rovnodennost astronomicky na
20.3., v 15:00 vytvoření Moreny (letos jedné veliké).
16:00 vycházka k řece, naší milé Novohradce, kam
vyprovodíme zimu, aby už k nám konečně mohlo
zavítat jaro.
22.3. Postní polévka. Pohádka o tom, jak zvířátka
uvařila polévku, vaření postní polévky.
23.3. Velikonoční tvořivé dílny od 14 hodin
Připravili jsme pro vás možnost rozhovoru se sociální
pracovnicí Mgr. et Bc. Lucií Motlovou poskytující

KLUB CYKLISTŮ
LUŽE - KOŠUMBERK

krizovou intervenci formou osobního rozhovoru. Krizová intervence je určena všem, kteří jsou v psychické
nepohodě (úzkost, strach, deprese apod.), zvažují
otázky své existence a smyslu života, tíží je partnerské
a rodinné problémy,obávají se změn ve svém životě,
cítí se osamělí, ztratili partnera či jinou blízkou osobu,
mají problémy v oblasti sociálně právní (finanční problémy, ztráta zaměstání, domácí násilí, závislosti
apod.). Bude vyčleněn diskrétní prostor mimo dílny.
29.3. Velký pátek - velikonoční příběh s biblickými
postavičkami. Pečení velikonočního věnce.
5.4. O malém kosovi, který vypadl z hnízda.
Každý první pátek v měsíci (druhé setkání 5.4. v 10
hodin) bude přítomen odborný pracovník sociáně
i psychologicky vyškolený. Řešení starostí a problémů všeho druhu. Jedná se o službu nabízející konkrétní praktická řešení - sociálně aktivizační služby pro
rodiny Oblastní charity Pardubice. Hlídání dětí během
programu, pohovoření si s odborníky diskrétně,
v klidu u čaje či kávy. Vstup zdarma.
Přejeme krásné jarní dny plné sluníčka a radosti z dětí
a těšíme se na setkání s vámi!
maminky centra DaR

Rodinné centrum DaR srdečně zve
na besedu s přednáškou

„Jak najít společnou řeč
aneb o komunikaci
mezi generacemi v rodině“
ve středu 3.dubna v 17:30.
Hostem bude
Mgr.Ivana Sodomková.

I v letošním roce 2013 klub cyklistů provádí nábor
nových členů, kteří mají rádi jízdu na kole a kteří rádi
cestují. Co připravuje klub pro letošní rok pro své
členy? V první řadě na Velikonoční neděli 31.3.2013
se koná již 14. ročník „O maxi čokoládové zajíce“. Je
to sportovní cyklistická akce určena všem věkovým
kategoriím, všem, kdo rádi jezdí na kole a kteří si
chtějí v tento sváteční čas zasportovat. Závod se
jede tradičně na letišti nad Radimí. Prezentace je od
9:00 hodin. Samotný závod odstartuje v 10:00
hodin. Pořadatelé zvou všechny mladé i dříve narozené sportovce. Tento závod je zároveň prvním
závodem pětidílného seriálu náborových závodů
„Hledá se nový mistr světa“. Další závody budou
každou následující středu, a to 3.4., 10.4., 17.4.,
24.4. vždy v 18:00 hodin na letišti nad Radimí. Na
svatého Jiří 24.4. bude celkové vyhlášení tohoto
seriálu. Tyto závody jsou určeny především školní
mládeži. Bližší informace obdržíte na pořádaných
akcích nebo v prodejně „Velo“ Jiřího Vavrouška na
Košumberku. V příštím Lužském zpravodaji se
dozvíte, kdy a kde proběhne připravovaná beseda,
kde se zájemci o cyklistický sport a případně jejich
rodiče dozvědí bližší informace, co obnáší a jim
přináší členství v klubu a co je pro ně připravováno.

INZERCE

Prodejna jízdních kol „Velo“ Jiřího Vavrouška
na Košumberku chce touto cestou pro nadcházející měsíc pozvat všechny majitele jízdních kol na předsezónní servis a opravy.
I v letošním roce provádíme výkup sportovních kol značky Favorit a Eska v pokud možno
co nejpůvodnějším stavu. V měsíci březnu
tomu bude již 21 let, co prodejna poskytuje
zákazníkům své služby a touto cestou vás
chceme upozornit na doprodej jízdních kol
ročníků 2011-2012 za výrazně snížené ceny
a zároveň nabídnout kvalitní cestovní a sportovní kola značky „Vavroušek“ za výhodných
finančních a servisních podmínek.
Bližší informace obdržíte v prodejně nebo na
čísle 739 030 616.

Oznamujeme spoluobčanům,
že v Luži byla založena místní
organizace

TOP09
Kontakt:
MUDr.Petr Valeš
email: petr.vales@pce.top09.cz
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TJ LUŽE ZAHAJUJE JARNÍ ČÁST SEZÓNY 2012/2013

Mladší přípravka TJ Luže obsadila na halovém turnaji 23. 2. 2013 v Chrasti 5. místo. Gratulujeme!

POSTAVENÍ NAŠICH MUŽSTEV PO PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2012 - 2013
TABULKA
Rk.

Tým

9.
Luže
TABULKA
Rk.

Tým

A mužstva dospělých
Záp + 0 -

1.B.třída
Skóre

Body

PK

13 5 2 6
17:20
17
Starších žáků - 1. třída krajské soutěže
Záp + 0 -

Skóre

34

Rk.

Tým

Záp + 0 -

Skóre

Body

1.

Luže B

13

19:26

21

6 3 4

Výbor TJ Luže připravil pro svoje skalní a stálé
příznivce pro jarní sezónu 2013 novinku, a to
permanentní (volné) vstupenky v hodnotě 100
Kč. Zakoupením těchto vstupenek pomůžete
zlepšit finanční situaci ve fotbalovém oddíle TJ
Luže. Vstupenky je možno zakoupit na čerpací
stanici v Luži anebo u pokladny přímo na lužském stadionu při konání zápasu.

(Prav)
( -1)

Body

1.
Luže
12 11 1 0
68:16
TABULKA B. mužstva IV. třída okr.Chrudim

PK

(Prav)
( 16)

PK

KOMENTÁŘ
K VOLNÝM VSTUPENKÁM

(Prav)
( 3)

Za finanční podporu děkuje výbor TJ Luže.

ROZPIS ZÁPASŮ TJ LUŽE - JARO 2013
starší žáci hrají domácí zápasy na hřišti v Chrasti.

A. mužstvo
1. B. třída krajského přeboru
Neděle 24.3
Sobota

Neděle 31.3
Sobota

13.4

14.00- Luže – Holice B.
16.30- Načešice - Luže

27.4

Neděle 5.5
STŘEDA 8.5

14.30 -Luže –Horní Jelení

09:00 Ronov
10:00 H.Týnec

17.00 Kameničky B. - Luže B.

09:30 Luže - Miřetice

09:00 Holetín

17.00 Luže B. – Bítovany B.

09:30 Luže – H.Jelení
09:30 H.Jelení - Luže

09:00ml. - Krouna

09:30 Holetín - Luže

09:00 Orel

17.00 Luže B. – Miřetice B.

17.00 Vítanov B. - Luže B.
10.15- Hlinsko B. - Luže
14.30- Luže - Sezemice

17.00 Luže B. - Dřenice

09:00 Luže - Sezemice

10:00 H.Městec

14.30 – Luže - Miřetice

17.00 Luže B. – Žl.Chvalovice
17.00 Načešice B. - Luže B.

09:30 Luže – H.Městec

10:00 Proseč
09:00 Luže

17.00 Luže B. - Vortová
17.00 Nasavrky B. - Luže B.

09:30 Luže - Slatiňany
09:30 Miřetice - Luže

17.00 – Prosetín - Luže

8.6

Neděle 9.6
Sobota

14.30 – Luže - Krouna

1.6

Neděle 2.6
Sobota

09:30 Slatiňany - Luže

25.5

Neděle 26.5
Sobota

09:30 H.Městec - Luže

Začátky zápasů a hřiště

18.5

Neděle 19.5
Sobota

16.30 Luže B. – Krouna B.

PŘÍPRAVKY

17.00- Rosice n.L. - Luže

11.5

Neděle 12.5
Sobota

09:30 Sezemice - Luže

16.30 Kočí - Luže B.

Neděle 28.4
Sobota
4.5

Sobota

15.00 Luže B. - Bojanov
15.00 Tuněchody B. - Luže B.

20.4

Neděle 21.4
Sobota

( 1.A. třída)

15.00- V.Mýto B. - Luže

Neděle 14.4
Sobota

STARŠÍ ŽÁCI
Krajská soutěž

6.4

Neděle 7.4
Sobota

12:30- Luže-Slatiňany

30.3

B. mužstvo
IV. třída okresu

14.00 Práchovice
14.30 – Luže - Kameničky

15.6

Neděle 16.6

17.00 –Řečany n. L. - Luže

Neděle 22.6

09:30 Luže - Holetín
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Výprodej vzorkových kuchyní
Sleva až 70%
Jedinečná příležitost z důvodu stěhování prodejny
Výrazné slevy na spotřebiče

RESTAURACE VÍDEŇ VÁS ZVE

NA STŘEDOVĚKÉ HODY
15. - 17. BŘEZNA 2013

Pelc kuchyně Skuteč
ČSA 223, Skuteč
tel.469 350 680
www.pelckuchyne.cz

REZERVACE NA TEL.:
774 195 016

Skutečská investiční s. r. o. ve spolupráci s firmou SKOS s. r. o. Skuteč

NABÍZÍ K PRODEJI STAVEBNÍ PARCELY
určené k výstavbě rodinných domů
Rozloha parcel: 853 - 1500 m2
Cena za m2: 585 - 720,- Kč
Parcely jsou vybaveny veškerými inženýrskými sítěmi s výjimkou komunikací.
Podklady vozovek budou provedeny do 31. 5. 2013
a jejich kompletní dokončení proběhne v roce 2014.
Stavební parcely se nacházejí
v klidné okrajové části města Skuteč, směr Skutíčko.
Více informací poskytne na telefonním čísle 733 763 429 H. Štěničková,
případně na emailu hana.stenickov@skosskutec.cz.
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