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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA LUŽE

ALEŠ NĚMEČEK - VÝZNAMNÁ LUŽSKÁ OSOBNOST

Aleš Němeček 8.4.1923 – 27.9.2001, výtvarník, scénograf, učitel matematiky, deskriptivní geometrie a výtvarné výchovy,
divadelník, kronikář, držitel ocenění Zlatého Tyla za celoživotní přínos amatérskému divadlu, ukázka z jeho plakátovací tvorby - na
divadelní představení Ze života hmyzu

OCHOTNÍCI VZPOMÍNAJÍ
Osmého dubna by se Aleš Němeček dožil devadesáti
let. Našlo by se velice málo spoluobčanů a zejména
pak divadelníků nejen z Luže, kteří by neznali tuto
významnou osobnost kultury a zejména pak
amatérského divadla.
V amatérském divadle
se věnoval především
scénografii, která byla vždy nápaditá, neotřelá,
s překvapivými prvky, nadčasová. Ostatně nejlépe to
dokládají jeho práce, které jsou v archívu lužského
divadelního souboru. Scénografem byl nejen pro
mateřský soubor, ale i pro řadu souborů jiných. Své
návrhy scén prezentoval i na různých scénografických
výstavách, jako např. v roce 1982 v Karlových Varech,
v Aši, v roce 1988 ve Vinohradském divadle, na
Hronově v roce 1988 a na mnohých dalších místech.
Některé makety návrhů scén jsou vystaveny v muzeu
českého divadla v Miletíně. Nezapomenutelné
a neobyčejně cenné jsou jeho velkoplošné originální
plakáty pro jednotlivé premiéry divadelního souboru
„Jaroslav“ Luže. Významné a cenné je Alešovo

autorství almanachu „200 let ochotnického divadla
v Luži“. Tento almanach Aleš napsal, sestavil
a uspořádal pro knižní vydání, žel se jeho konečné
podoby nedožil.
Nikdy nechyběl tam, kde se něco od divadla „šustlo“.
Byl vším rád: kulisákem, osvětlovačem, kronikářem,
malířem, scénografem, kantorem, autorem zábavných
pořadů. Mezi tím vším dokázal být neobyčejně vitální,
„nakažlivě“ optimistický, humorný či neobyčejně
pořádný.
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ÚVODNÍK
Jednou, když jsem se v horkém jarním dnu pomalu
ploužil ze školy, mě u sokolovny odchyt starší pán
nevelkého vzrůstu. Právě natíral jakási vypnutá
plátna na dřevěném rastru a potřeboval podržet
laťku, aby mohl vystřídat bílý pruh se žlutým. Za
chvíli jsem byl vylezlý osm metrů nad zemí a stahoval jakýsi horizont. Ten pán se jmenoval Aleš Němeček a já s ním v tý sokolovně zůstal 10 let. Prožili
jsme spolu mnohé, a ač divadelním citem netknut,
něco do mě přece jenom za ta léta natloukl. Pokaždé, když si věším obrázek, tak si vzpomenu na jeho
věty o tom, jakým způsobem se mohou obrázky
věšet. Byl to vlastně jeden z prvních lidí mimo rodinu, který mi ukazoval, že své sny se dají plnit. Byl
houževnatý, neodbytný, velice pracovitý, měl
úžasný smysl pro humor a něžné pohlaví by o jeho
laskavých komentářích mohlo vyprávět své. V hlavě, myslím, měl software jenom s divadlem. Než
dojedl druhé jídlo absolutně netušil, jakou měl
polévku, ale za tu dobu dokázal vymyslet scénu
k divadelnímu představení nebo Lužsko-Košumberské hrátky, které dnes známe pod označením
Košumberské léto. Ve svých pamětech o ochotnickém divadle v Luži se o mé maličkosti zmiňuje
v kontextu rady VSVD Později byl členem rady také
R.Zeman s funkcionářskými ambicemi, prospěšnými pro lužské divadelníky.“ Mé funkcionářské
ambice mě zavály trochu jiným směrem než divadelním, ale minulé dny, když jsem pobíhal po jevišti
s firmou, s kterou jsem řešil detaily rekonstrukce,
jsem si, při vzpomínkách u „vohralíka“, jak mě to
J. Horák
ten Aleš učil, uvědomil, že si to Foto:
vždycky
moc přál,
dožít se nového moderního jeviště. Když se vše
podaří, bude to v roce jeho nedožitých 90. narozenin. Spjat se sokolovnou je už v podstatě od narození, jako dvouletý vezl ve slavnostním průvodu cihly
na zahájení stavby. Zdá se, že ten starší pán nevelkého vzrůstu, avšak obrovský uměleckým duchem,
je se sokolovnou a lužským divadlem spjat víc, než
si myslel. A možná, že je i dobrým prorokem. Hezké
narozeniny Vám do divadelního nebe přeju, Aleši
Němečku! A doufám, že vám tam Bůh dovolil rozvěšet ty vaše obrázky.
S úctou starosta

Jedním z velechrámů, v němž lze Aleše dodnes potkat,
jsou kroniky lužského divadelního souboru „Jaroslav“.
Kronikářského žezla, děděného po předcích, si nesmírně považoval a některé pasáže těchto pamětnic si
nezadají s iluminovanými kodexy.
Aleš Němeček patří trvale mezi významné osobnosti
nejen českého amatérského divadla, ale i města Luže.
Milan Zlesák

Návrh scény divadelní hry Potopa světa – A. Němeček ,1982.

WWW.LUZE.CZ

DUBEN 2013

REKONSTRUKCE V SOKOLOVNĚ

HURÁ DO PRÁCE! - MĚSTO ŘEŠÍ NEZAMĚSTNANOST

Prakticky hned po skončení plesové sezóny jsme
se vrhli na jeviště v sokolovně, kde proběhne
dokon-čení rozjetých oprav. Dojde k instalaci
nových jevištních tahů (ty slouží pro zavěšení
různých kulis, pláten apod.), k instalaci nového
světelného parku a napojení do připravené
osvětlovací kabiny (prostory na balkoně po
promítací kabině). Také dojde k výměně podlahy
na jevišti a k instalaci nového horizontu. Tím by
měla rekonstrukce jeviště být u konce a v dalších
letech nás čeká nová podlaha na sále a také
instalace akustického stropu pro výrazné zlepšení
zvukových parametrů.

Evropská unie neposkytuje pouze investiční dotace, ale také tzv. měkké peníze, tedy dotace zejména
do vzdělávání lidí. Jako město jsme se rozhodli
podat projekt do Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, a to do grantového programu Integrace sociálně vyloučených skupin na
trhu práce. Žádost jsme si sepsali sami, bez externí
agentury a začátkem měsíce února nám byla
schválena dotace pro 10 lidí na zvýšení kvalifikace
a poté na téměř dvouleté zaměstnání u technických
služeb města.
Znamená to, že tedy 10 našich občanů, kteří se
dlouhodobě nemohou uplatnit na trhu práce a mají
předpoklady pro zvýšení si svojí kvalifikace, pod-

ÚČET ZA VODU MOHOU
LIDÉ DOSTÁVAT ELEKTRONICKY
Vodárenská společnosti Chrudim nabízí od března
2013 možnost zasílání faktur za vodné a stočné
v elektronické podobě. Lidé, kteří si tuto službu
objednají, dostanou výpis faktury ve formátu pdf.
Zákazníci, kteří mají o tuto službu zájem, musí
napsat prohlášení, ve kterém uvedou: odběrné
místo fakturace, jméno a příjmení a email. Toto
prohlášení lze zaslat poštou na adresu sídla společnosti: Vodárenská společnost Chrudim,a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim nebo na email:
vschrudim@vschrudim.cz. Po zavedení služby
elektronické fakturace už nebudou zasílány faktury
poštou.
Ing. Ilona Machačová
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

stoupí během dubna a května rekvalifikační kurz
a poté jim na 21 měsíců poskytne město zaměstnání, aby si svoji rekvalifikaci mohli dostatečně
osvojit, a zvýšit tak své šance na své další zaměstnání nebo popřípadě své živnostenské podnikání.
V rámci celého projektu se také tito klienti budou
účastnit vědomostních seminářů, kde si budou
osvojovat různé k životu potřebné záležitosti, např.
jak zacházet s půjčkami, umět sestavovat rodinný
rozpočet, jak se chovat při výběrových řízení, jak
vést korespondenci a jednání s úřady atd.
Celý tento dvouletý program je 100% financován
z fondů EU a výše dotace činí 5,6 mil.Kč.

SBĚR ODĚVŮ A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ
Město Luže ve spolupráci s firmou DIMATEX CS
a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR
připravuje pro naše občany umístění kontejnerů na
sběr použitých oděvů a textilních materiálů / kat
.číslo odpadů 200 110 a 200 111 /. Tento sběr
slouží k další separaci a minimalizaci komunálního
odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují
a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích
hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu
nošení se v rámci charitativního využití věnuje
charitativním organizacím, kde se použije jako
pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových
situacích. Podporujeme: Farní charitu Beroun,
Český Červený kříž Liberec, Oblastní charitu Červený Kostelec, Diakonii Broumov, program Sázava
21 a další. Tímto sběrem a následnou recyklací
všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí
v našem městě.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení,
ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky,
ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto
kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že
s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
Kontejnery na textil budou umístěny v ulicích Žižkova a Dukelská.

Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod
k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv.
Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí,
odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do
igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při
vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

SBÍREJ A VYHRAJ!
LIDÉ ODEVZDALI TÉMĚŘ 15 TISÍC KUSŮ STARÉHO ELEKTRA
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LUŽE
Středa 17. dubna 2013
od 18,00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Program:
1) organizační záležitosti
2) prodej a koupě majetku
3) vyhláška o veřejném pořádku
4) různé

Velká sběrová soutěž Sbírej a vyhraj!, která měla
dále zvýšit povědomí občanů o třídění elektra, zná
své vítěze. V každém kraji společnost ASEKOL
odměnila jednoho šťastlivce tabletem Samsung
a další čtyři výherce hodnotnými cenami. Téměř tři
tisícovky soutěžících vybraly celkem 14 555 kusů
starých spotřebičů, zejména drobné elektro, jako
mobily, počítačové myši a klávesnice. Nejvíce se
snažili občané Moravskoslezského a Ústeckého
kraje.
Za každých pět starých spotřebičů donesených na
sběrný dvůr dostali soutěžící cenná razítka do
herního letáku a s tím se pak mohli účastnit velkého slosování. Soutěž Sbírej a vyhraj!, která probíhala od listopadu loňského roku do letošního
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února, nakonec rozdělila mezi občany 14 tabletů
Samsung a dalších 56 cen (fotoaparáty, DVD přehrávače, MP4 a foto rámečky) v celkové hodnotě
více než 250 tisíc Kč. Losovalo se za každý kraj
a odměňovalo se pět vylosovaných šťastlivců.
„Zájem občanů nás potěšil. Někteří nám dokonce
poslali i deset letáků, což znamená, že museli odevzdat na padesát starých spotřebičů. Je to důkaz, že
v domácnostech zůstává stále velké množství
nefunkčních spotřebičů, které je možné získat
k recyklaci,“ říká spokojeně Hana Ansorgová, manažerka soutěže z neziskové organizace ASEKOL.
Ta se zabývá zpětným odběrem elektroodpadu
a mimo jiné provozuje například známé červené
kontejnery.
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KRÁTCE
ZIMNÍ OBNOVA CEST
V zimním počasí jsme nezaháleli a obnovili
několik zarostlých cest, tak aby se opět daly
využívat k příjemným procházkám. Jedná
se o cestu od zemědělského družstva
k Voletickému rybníku, dále pak o cestu
v Radimi skrz bývalou třešňovku k letišti
a cestu od kravína v Radimi na náves u
Pidimových.

CVIČÍCÍ STROJE V PARKU
POD CHLUMKEM
V rámci dotace na venkovní cvičící stroje,
kdy jsme byli úspěšní, přibyly v parku pod
Chlumkem tři. Jelikož nám však byly nainstalovány až koncem listopadu minulého
roku, je možné, že si jich většina z nás ani
nevšimla. Pokud tedy už začne hezké počasí, můžete zajít potrápit své tělo přímo do
přírody.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
VE SKUTČI ZAHAJUJE PROVOZ
2.dubna 2013 se slavnostně uvedla do
provozu stanice záchranné služby ve Skutči. Od nynějška by tedy rychlá lékařská
pomoc měla být v dosahu opravdu jen
do několika málo minut, což je do našeho špatně dostupného regionu velký
přínos.

NA DOMKU PO PANÍ
RYBENSKÉ ZAČALY PRÁCE
Vzhledem k počasí, které zatím nedovoluje
začít řádné venkovní práce, jsme začali
stabilizovat dům, který město koupilo od
paní Rybenské a z něhož by měl být domek
pro volnočasové aktivity s malým sálkem
pro 100 lidí. Poté budeme postupně pokračovat s demoličními a přípravnými pracemi, abychom rekonstrukci co nejvíce zlevnili.

VÝPIS USNESENÍ
z 50. zasedání rady města
konané dne 27. února 2013 na MěÚ Luže

10/050
Odpisový plán Základní školy Luže na rok 2013, dle
přílohy.

Rada města schvaluje:
01/050
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č. p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní K. Vacenovskou, Luže
na dobu určitou 6 měsíců od 1. 4. 2013 do 30. 9.
2013, dle přílohy.
02/050
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v č. p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní V. Čejkovou, Luže na
dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
03/050
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v č. p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní M. Modráčkovou, Luže
na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
04/050
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v č. p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní M. Duždovou, Luže na
dobu určitou 6 měsíců od 1. 4. 2013 do 30. 9. 2013,
dle přílohy.
05/050
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v č. p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní A. Doubravskou, Luže
na dobu určitou 6 měsíců od 1. 4. 2013 do 30. 9.
2013, dle přílohy.
06/050
Prodloužení nájemní smlouvy mezi Městem Luže,
panem Ing. Radkem Janouškem a firmou DAPHNE
ČR na dobu určitou 5 let od 1. 5. 2013 do 30. 4.
2018, dle přílohy.
07/050
Pronájem p.p.č. 326/1 a 24/1 k.ú. Bělá o celkové
2
výměře 1008m za cenu 1,-Kč/p.p./rok pro pana V.
Bártu, Bělá, dle přílohy.
08/050
Smlouvu o dílo mezi Městem Luže a Ing.
Miroslavem Vraným, Jindřišská 1748, Pardubice na
zpracování vlivu Územního plánu Luže na životní
prostředí, dle přílohy.
09/050
Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene mezi Městem Luže a manželi
Jonášovými, Luže, dle přílohy.

z 51. zasedání rady města
konané dne 13. března 2013
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/051
Hospodářské výsledky Základní školy, Mateřské
školy a Základní umělecké školy Luže za rok 2012,
dle přílohy.
02/051
Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy
Luže do rezervního fondu a fondu odměn, dle přílohy.
03/051
Žádost paní D. Boháčové o zkrácení výpovědní lhůty
k bytu č. 3 v Luži, ul. Komenského 286 na 2 měsíce,
tedy k 30. 4. 2013, dle přílohy.
04/051
Objednávku plastových prvků od firmy FORPLAST
SKUTEČ, s.r.o., dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
05/051
Prodej části p.p.č. 1157/2 k.ú. Luže o výměře 132m2
za cenu 200Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem manželům J. a P. Janeckým, Luže, dle
přílohy.
06/051
Prodej části p.p.č. 1157/2 k.ú. Luže o výměře
140m2 za cenu 200Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům A. a V. Vasjanovičovým, Luže, dle
přílohy.
07/051
Prodej části p.p.č. 1157/2 a části p.p.č. 1158 vše
k.ú. Luže o výměře 148m2 za cenu 200Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem panu V. Horákovi, Štěpánov, dle přílohy.
08/051
Prodej části p.p.č. 1157/2 a části p.p.č. 1158 vše
k.ú. Luže o výměře 136m2 za cenu 200Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem J. Jirsákovi, Řepníky a
M. Pitrové, Srbce, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V březnu oslavili své životní jubileum
70 let Marie Horníčková, Srbce
Bohumil Jána, Luže
75 let Marie Novotná, Bělá
81 let Jiří Románek, Košumberk
Milada Petrasová, Zdislav
83 let Františka Petružálková, Domanice

83 let Marie Janoušková, Bělá
84 let Miroslav Klíč, Luže
Marie Dvořáková, Luže
85 let Josef Čejka, Doly
87 let Břetislav Kosina, Voletice

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Vlastou Novákovou, Luže - 91 let
Miloslavou Souškovou, Voletice - 86 let
Milanem Neumanem, Luže - 78 let

Na Městském úřadu v Luži byly slavnostně přivítány děti
Jan Psota, Luže
Lukáš Rabas, Srbce
Jakub Vávra, Bělá
Jolana Vostřelová, Luže
Lucie Zárubová, Košumberk
Emma Moučková, Luže
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Amy Sýsová, Luže
Matěj Škroch, Luže
Marek Zlesák, Radim
Karolína Hájková, Bělá
Kristýna Boháčová, Luže
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE

PLES ŠKOLNÍ DRUŽINY

FARAONOVI HADI

Vysvitlo sluníčko na zmrzlou zem,
malinké sněženky klubou se ven.
Po ránu ptáčkové vesele zpívají,
žabičky v rybníce zase si kuňkají.
Stromečky rozkvétají,
děti veselé si hrají,
odložily čepičky
a vytáhly střevíčky.
Se zimou se děti rozloučily při karnevalu. Veselé
masky, zábavu a hry si užily děti i s rodiči ve třídě
Měsíček.
Ve středu 6.března měli rodiče a naši budoucí předškoláci možnost navštívit naší mateřskou školu na
Dnech otevřených dveří a při rozhovorech s učitelkami se dozvěděli o všem, co je zajímá. Pro
návštěvníky byly připraveny hry, výtvarné tvoření
i cvičení.

Ahoj. Budu vám vyprávět jak to bylo na plese školní
družiny. Když jsme přišli v pátek z dopolední výuky
do družiny, tak nám chyběly stoly. Byly totiž přestěhovány do tělocvičny, kde se ples navečer
konal. Všichni jsme v ten den odešli ve tři hodiny
domů, abychom se stačili připravit na pátou hodinu, kdy ples začínal. Seděla jsem u stolu s Vanesou, Nikolou, Vláďou a Pavlem, dobrá parta, ale
klukům se na začátku nechtělo moc tancovat. Pak
se ale zlepšili.

Třída IX.A se zapojila do chemické soutěže
pořádané SPŠCH v Pardubicích. Jednalo se o třídní
projekt. Úkolem žáků bylo připravit zajímavou
vyučovací hodinu. A touto cestou vznikl náš projekt
s dostupnými chemikáliemi pod názvem
FARAONOVI HADI.
Našim žákům se podařilo získat čtvrté místo mezi
deseti soutěžními skupinami. Porotu si získali
především nástěnkou, která dokumentovala
několikatýdenní přípravy. Další cenné body jsme
obdrželi za prezentaci v PowerPointu, laborováním
přímo před komisí a dokonce vtipnou chemickou
písničkou.
Náš projekt ocenili i žáci druhého stupně ZŠ Luže
a děti navštěvující školní družinu. V den pololetního
vysvědčení mohli shlédnout celý projekt v učebně s
interaktivní tabulí a zájemci si mohli vytvořit
vlastního šedého hada.
Mgr. Marie Hřebíková

Festival Mateřinka se tentokráte konal v Holicích
a naše mateřská škola se ho zúčastnila již po třinácté . Letos si 14 dětí ze třídy Sluníčko nacvičilo
hudebně pohybové vystoupení „Na hřišti“. Cvičení
s obručemi a igelitovými ponpóny se moc líbilo.
Hlavním tématem vzdělávání během měsíce březen
byla kniha. Navštívili jsme místní knihovnu, kde
jsme byli mile přivítáni pracovnicemi knihovny,
které pro nás měly připravené pověsti z města Luže.
Poznávali jsme krásu psané formy jazyka při prohlížení a společném čtení knížek.

Byl dobrý program. Nejdříve jsme viděli předtančení v krásných kostýmech z doby baroka a renesance. Potom následovala pánská a dámská volenka. Dále jsme soutěžili o nejlepší taneční pár,
v polce, valčíku a mazurce. Tanec našeho plesu,
který měl největší ohlasy, byl gangnam style, za
velký úspěch v tomto tanci byl Vláďa odměněn
věncem buřtů. V průběhu večera jsme se vydatně
občerstvovali dobrým pitím a slanými chuťovkami.
V závěru plesu byl vyhlášen král a královna. Vyhráli
Eliška a David z druhého oddělení. Celý večer jsme
napjatě čekali na vyhlášení bohaté tomboly.

První jarní den jsme přivítali s divadlem Úsměv při
loutkové pohádce „Krakonošův zlatý klíč“.
Kolektiv MŠ
Ředitelka Mateřské školy v Luži připomíná, že
zápis dětí k docházce na školní rok 2013/2014 se
koná v mateřské škole ve dnech 15. a 16. dubna
2013 od 12.00 do 16.00 hodin. Bližší informace
najdete na stránkách školy :
www. luze.skolicka.eu
Iva Drhlíková

Potom přišli rodiče a šli jsme domů, ples skončil
v devět hodin a dopadl na výbornou.
Napsala: Natálie Bulvová, 4.tř.
Ples se vydařil a děti byly spokojené. Děkujeme
všem, kteří nám ho pomohli uskutečnit.
Vychovatelky ŠD a učitelky ZŠ.
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UČENÍ O MUČENÍ
NEMUSÍ BÝT MUČENÍ
V 16. - 18. století vypadala krajina a život v okolí
Skutče a Luže v mnohém jinak. S osmou třídou
jsme proto zavítali do muzea ve Skutči a vyučovací
hodinu zeměpisu si prodloužili na téměř 180 minut.
Nikdo nelitoval, neboť personál muzea pro nás
připravil velice zajímavou přednášku o útrpném
právu a způsobech trestání. Získali jsme spoustu
informací přímo z historie Luže, dozvěděli se
o pranýři, šibenici a stínadlech i o životě katů.
Poznatky z přednášky si žáci procvičili a zopakovali
díky pracovním listům při prohlídce výstavy a nakonec si mnozí vyzkoušeli mučednické nástroje na
vlastní kůži. Na fotografii je i kat a trestanec s housličkami.
Mgr. Marie Hřebíková
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SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
V sobotu 11. května 2013 v 15:30 hodin proběhne
v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny
přednáška Romana Bittnera s názvem:
Indonésie - pohled do jiného světa.
Zveme vás na cestu po Indonésii, která nemá co do
velikosti, rozsahu a pestrosti sobě rovné. Žádné
místo na zeměkouli nenabízí cestovateli tak jedinečnou rozmanitost krajiny a kultury. Indonéské
ostrovy vzniklé převážně sopečnou činností nabízí
nádhernou přírodu, úžasný podmořský svět, oslnivě bílé pláže, průzračné moře a zajímavou kulturu. Indonésie je největším souostrovím na světě

RODINNÉ CENTRUM DaR PŘIVÍTALO JARO
Po dlouhé zimě tu opět máme nejveselejší období
roku. Radujeme se z našich dětí a snažíme se užít si
jejich dětství spolu s nimi. Bývá to často „škola“
i pro nás - rodiče.

A teď už začínáme pomalu spřádat letní plány.
Určitě se těšíme na slavnostní otevření zahrady
centra, na které vás již teď srdečně zveme.Termín
bude upřesněn na nástěnkách, v IC, na webových
stránkách www.materskecentrum.estranky.cz
i v městském rozhlase. Kromě pravidelných programů nás v dubnu čeká:
3.4. od 17:30 beseda s přednáškou Jak najít společnou řeč? O komunikaci mezi generacemi
v rodině s Mgr. Ivanou Sodomkovou
13. 4. od 14 hodin Dárečkování (např. oblíbená
mejdlíčka)
27.4. od 14 hodin keramika
Z dlouhodobějších plánů: letní příměstský tábor
19. - 23. srpna 2013 . Výhodou tohoto typu prázdninové zábavy pro děti je, že se vracejí do svých
postýlek a večery tráví se svými rodiči.

Letos se nás už na třetím vítání jara sešla pěkná
skupinka. V centru jsme vyrobili paní Morenu, kterou jsme pak za doprovodu říkanek a jarních písniček slavnostně vyprovodili k řece, naší milé Novohradce. Naseli jsme semínka pro naši bylinkovou
zahrádku, naučili se spoustu nových písniček, říkanek. Tvořili jsme z papíru, naučili se plést hnízdečka
a košíčky.

Pravidelné programy: úterý 8:30 - 12:00, středa
15:00 - 17:00, pátek 8:30 - 12:00
Dopolední programy jsou vhodné i pro nejmenší
děti, uvítáme nové malé kamarády s maminkami
nebo babičkami (tatínkům a dědečkům samozřejmě vstup povolen).
Krásné jarní dny plné sluníčka a radosti
přejí maminky centra.

s rozlohou více než 1 900 000 km2. Celé souostroví
se táhne v délce přes 5 200 km od asijské pevniny
až po Austrálii, mezi Indickým a Tichým oceánem.
Indonésie je největším muslimským státem na
světě, ale žije tu i početná populace křesťanů, hinduistů a buddhistů.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček

DĚTSKÝ DEN
NA KOŠUMBERKU
OZNAMUJEME VŠEM DĚTEM
A JEJICH RODIČŮM,
ŽE V NEDĚLI 9. ČERVNA
BUDE DĚTSKÝ DEN.
Podrobnější informace v příštím zpravodaji

Za tým organizátorů Čestmír Šťovíček

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Na posledním vlastivědném kroužku jsme si připomínali patnácté výročí úmrtí našeho ještě vlastně
nedávno současníka, pana profesora, inženýra
a doktora věd Miloslava Bati, který zemřel 31. 3.
1998. V době svého života v Luži do roku 1949 byl
velmi aktivním skautem, členem, rádcem i vůdcem
oddílu. Po maturitě na vysokomýtském gymnáziu
v roce 1950 učil nejprve dva roky v dětské léčebně
na Košumberku a potom absolvuje a pracuje řadu
let na stavební fakultě ČVUT v Praze, kde obhajuje
jak kandidátskou, tak doktorskou práci v oboru
dynamických účinků na stavební konstrukce.
Zasloužil se mimo jiné o most přes Nuselské údolí,
přesun gotického kostela v Mostě i zkoušky nosnosti řady evropských mostů. Obdržel řadu vyznamenání, např. Státní cenu.
Příští setkání kroužku bude 15. 4. opět ve 13:00 na
MěÚ v Luži.
Z. M.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
NA HŘIŠTI V LUŽI
30. dubna 2013 od 18,00
v areálu městského stadionu v Luži
Občerstvení zajištěno, živá kapela
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NOHEJBALOVÁ LIGA
V BĚLÉ PO DESÁTÉ!!!
Již desátou ligovou sezonu zahájí letos nohejbalisté SK Bělá. Pod vedením trenéra Aleše Rabase
se nohejbalisté chtějí v jubilejní sezoně pokusit
opět o postup mezi první 4 celky v lize, a zahrát si
tak skupinu play-off o postup do extraligy.
V hráčském kolektivu nedošlo k žádným podstatným změnám. Domácí zápasy se hrají na
kurtech v Bělé vždy v sobotu od 14 hodin.
Občerstvení na zápasy je zajištěno. Sezonu zahajují naši nohejbalisté doma již v sobotu 13.dubna, kdy přivítáme celek Českých Budějovic.
Srdečně zveme všechny příznivce nohejbalu na
tento i na všechny ostatní domácí zápasy. Přijďte
nás povzbudit. Všechny domácí zápasy odehrajeme do konce 1.pololetí roku. Duben 2, květen
2, červen 3. Zápasy skupin play - off a play out
začínají 21.září.

DUBEN 2013
SKAUTSKÁ ADOPCE ZVÍŘAT
Nápad adoptovat zvíře v záchranné stanici na
Pasíčkách se zrodil s příchodem nové skautské
vedoucí Veroniky Sochorové. Každá členka
družiny Jitřenek začala pravidelně každou
schůzku spořit pětikorunu. V průběhu devíti let
se zapojilo 22 skautek, Veronika se provdala
a jako paní Šlégrová se dvěma dcerkami a celým
skautským střediskem Tangram Luže se vydala
v sobotu 23. 3. 2013 na Pasíčka. Skautky
si k adopci vybraly veverku obecnou, sovu
pálenou a psíka mývalovitého. V záchranné
stanici předaly částku 6 500 Kč a domů si
odvezly tři adopční listiny. Jsou tak příkladem,
že i po malých částkách je možné našetřit velké

množství peněz, které může být použito na
dobrou věc. V pokřiku, kterým se skauti na
Pasíčkách rozloučili, tak zní výzva pro všechny
ostatní.
„Přijeli jsme na Pasíčka,
chceme adoptovat psíčka
k němu veverku a sovu, rádi přijedeme znovu.
Jsme skautíci z Luže, každý z nás pomůže
tam, kde je potřeba, jako tady třeba.
Když nás bude více, záchranná stanice
uživí dost zvířátek, co se vrátí nazpátek
do přírody do lesa, kde jim bude hejsasa!“
Skautské středisko Tangram Luže

Rozlosování 1.nohejbalová liga, sezona 2013
DOMA - sobota 13.4. 14 hodin České Budějovice
VENKU - sobota 20.4. 14 hodin Start Plzeň
Sobota 27.4. 14 hodin Zruč nad Sázavou
sobota 4.5. 14 hodin Přerov
sobota 11.5. 14 hodin Sokol Modřice "B"
středa 8.5. 14 hodin Janovice nad Úhlavou
Sobota 18.5. 14 hodin Žďár nad Sázavou
sobota 25.5. 14 hodin České Budějovice
Sobota 1.6. 14 hodin Start Plzeň
sobota 8.6. 14 hodin Zruč nad Sázavou
Sobota 15.6. 14 hodin Přerov
sobota 7.9. 14 hodin Sokol Modřice "B"
Sobota 22.6. 14 hodin Janovice nad Úhlavou
sobota 14.9. 14 hodin Žďár nad Sázavou
Jan Sychra st.

PhDr. Jan Musil

STOLNÍ TENIS
Hostinec "U Jonáše" Bělá a ALFA 3, s.r.o Luže
pořádá v sobotu 6.dubna 2013 turnaj ve stolním
tenise amatérů. Přihlášky na tel. 724 289 722
nebo 731 075 636. Prezentace v hostinci: 9,00 10,00. Počet startujících omezen. Občerstvení
zajištěno. Srdečně se těší pořadatelé.

PODĚKOVÁNÍ
Hasiči SDH Bělá děkují touto cestou členům
kulturní komise obce Hroubovice pod vedením
Ladislava Kusého za uspořádání "Dětského karnevalu" v hostinci "U Jonáše" v Bělé. Zároveň
děkují i Renku Čáslavskému za hudební produkci
během karnevalu. Dětský karneval navštěvuje
každý rok nespočet rodičů se svými dětmi, které
se vydovádí jak při tanci, tak v řadě soutěží, kde
získávají sladké odměny. Všichni členové skupiny Ládi Kusého to prostě s dětmi umí!!!!!
Ještě jednou děkujeme. Další akce pro děti v Bělé
nebo v Hroubovicích se uskuteční v letních měsících.

Město Luže a Hamzova odborná léčebna
si Vás dovolují pozvat na besedu s fotografickou projekcí

v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny
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INZERCE
Pronajmu krásný, světlý byt 3 + kuch. kout
(100 m2) v 1. patře historického domu
v centru Vysokého Mýta. Byt je po celkové
rekonstrukci v roce 2005. Nová kuchyňská
linka, plynový kotel, el. sporák, sprchový
kout, vestavěné patro pro spaní. Možnost
užívání zahrady. Cena: 7500,-Kč/měs.
Kontakt: 777 533 338
Nabízím pronájem bytu 3+1 po rekonstrukci
v Luži . Výhodní poloha blízko středu města
i sportovního areálu. Více informaci na
tel. čísle: 739 083 591.

KREJČOVSKÉ PRÁCE
OPRAVY ODĚVŮ
PŘÍJEM ZAKÁZEK
HROUBOVICE 3
NEBO
ZVERIMEX DAGI CHRAST
TEL. 602 729 659

RESTAURACE VÍDEŇ LUŽE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

FESTIVAL MASA
19. - 21. dubna 2013
Přijďte ochutnat speciality
z mnoha druhů mas!
REZERVACE: 774 195 016
Nabízím k pronájmu nebytové prostory.
Vhodné pro kancelář či obchod (2 místnosti o celkové
ploše 49m2+ sociální zařízení).
Lokalita: Skuteč, ul. V. Nováka.
Volné od 1. 7. 2013, případně dle domluvy.
Nájemné: 3 000 Kč/měsíc.
Inkaso: 1 500 Kč/měsíc.
Kontakt: 774 261 144
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 1. BŘEZNA 2013 - 2. ČÁST
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