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V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SE OPĚT PASOVALO

JINDŘICH SLAVATA SE OPĚT ZJEVIL
V pátek 5. dubna 2013 proběhlo v městské knihovně
čtvrté „Pasování do Řádu čtenářského“, pořádané již
každoročně ve spolupráci se Základní školou v Luži
a Městským úřadem v Luži. Děti z první třídy s paní
učitelkou Nešporovou nejprve v sále ZUŠ přivítal pan
starosta Radek Zeman a pak pozval za zvuku fanfár,
troubených Jakubem Jiráněm a Tadeášem Štěpánkem, pana Jindřicha Slavatu s chotí Kunkou. A protože jsou děti šikovné, znají už téměř všechna písmenka a vědí také, jak se ke knihám chovat a jak s nimi
zacházet, mohla paní Kunka dětem přečíst slavnostní
slib čtenářů. Poté pan Slavata pasoval každého
nového čtenáře poklepáním na ramena svým mečem.
Děti slíbily věrnost knihám a za to byly odměněny
pamětním listem, čtenářským průkazem na letošní
rok zdarma, krásnou knihou, sladkostí a dalšími drob-

nostmi. Na oplátku nám předvedly, co už se všechno
naučily: pěkné pásmo básniček a pohádek nejen
o knihách a písmenkách. Snad si s dárky děti odnesly
i pěkný zážitek a najdou si také cestu ke knihám nejen
v naší knihovně.
Rády bychom poděkovaly paní učitelce J. Nešporové
za připravené vystoupení dětí, manželům Zlesákovým,
kteří každoročně ochotně věnují svůj čas naší akci,
panu starostovi R. Zemanovi za uvítání a předání dárků
dětem a také našim mladým trubačům Kubovi a Tadeášovi.
Pokud bude mít někdo z rodičů zájem o fotografie
z celé akce, rády mu je v knihovně překopírujeme na
jeho flashdisc.
Na nové malé čtenáře se těší knihovnice

OČKOVÁNÍ PSŮ
MVDr. Zdeněk Husák upozorňuje, že v úterý 14. května 2013 proběhne očkování psů.
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Přeočkování psů se uskuteční v pátek 7. června 2013 v 8 v Luži u Betonu.
Očkování je povinné pro psy starší 6 měsíců.
Nepředvedení psa k očkování bude stíháno podle zákona č.215/92 Sb. o veterinární péči.

Město Luže Vás srdečně zve na
cestovatelskou přednášku Petra Bořila

DOTEKY TIBETU
v pátek 17. května 2013
od 18:00 hodin,
podkrovní sál ZUŠ Luže.
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ZDŮVODNĚNÍ ZŘÍZENÍ SPOLEČNÉ MĚSTSKÉ POLICIE
Začátkem léta 2012 na jedné ze společných schůzek okolních měst vznikla myšlenka spojit síly
a utvořit smysluplně fungující společnou policii.
Tato myšlenka o společné policii vznikla proto, že
nám, starostům menších měst, došla trpělivost
s neakceschopností státní policie. Čím dál větší
vandalismus, rozsah drobných krádeží, které nikdo
něřeší, nás přivedl na myšlenku spojit své rozpočty
a vybudovat společnou městskou policii, která
dokáže dané území monitorovat 24 hodin denně.
Po více jak půlroční diskuzi se podařil zpracovat
komplexní detailní materiál o společné policii a ten
byl předložen zastupitelům. Bylo potřeba prodiskutovat právní zodpovědnost, rozsah činností, jednotlivé náklady, princip vystoupení atd. Pokud
bude společné fungování městské policie odsouhlaseno, bude existovat Městská policie Skuteč
v počtu, prozatím, 7 strážníků, kteří by měli pokrýt
téměř nepřetržitou službu 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Hlídka na území Luže bude plnit úkoly uložené místním starostou. Starostové jednotlivých měst se
společně s velitelem MP budou pravidelně scházet,
aby se domlouvali a koordinovali činnost MP.
Bude tedy na dohodě místního zastupitelstva,
jakou činnost by měla MP v našem městě a okolních částech vyvíjet.
Při takto rozsáhlém území a celodenní službě je
také výhoda v tom, že bude zřízeno centrální známé

číslo 156, kam se všichni dovolají na právě sloužící
hlídku.
Proč chtít městskou policii
V Luži se čím dál více potýkáme s krádežemi a
vandalismem na místních hřbitovech, dále docela
rozsáhlým vandalismem městského majetku
(značky, lavičky, odpadkové koše, turistické
a informační cedule). Začínají se rozmáhat nájezdové krádeže, kdy gangy s krajskou působností
vyrabují během krátké chvíle několik míst ve
městě. I u nás v nedávné době najednou vykradly
několik obchodů, větší část zdravotního střediska
a školky.
Mnoho drobných krádeží, které se dějou plundrováním zahrádek, kdy mizí nejen úroda, ale i nářadí
a vybavení zahrad, mnozí zažíváme pravidelně
a vzhledem k tomu, že víme, že státní policie věc
odloží a napíše nám „pachatel neznámý”, nikdo nic
rezignovaně nehlásí.
Poslední dobou také přibývá na území města
pobyt různých existencí, které vyvolávají obavy
o bezpečnost místních obyvatel. I když se neustále
snažíme zvyšovat zabezpečení vstupu cizích osob
do školky a škol, policista v místě dokáže mnohem
lépe eliminovat případné nežádoucí osoby.
I v našem městě začíná přibývat míst, kterým se
z preventivních důvodů ve večerních hodinách
raději vyhýbáme, a pro svoji cestu k domovu zvolíme delší, ale za to bezpečnější cestu.
Po zklidnění vjíždějících aut do města už se také
volá mnoho let. Jízda některých řidičů kolem

našich škol je nebezpečná pro dospělého člověka,
natož pro dítě.
Hlavní fungování MP však osobně vidím v prevenci a každodenních pochůzkách. Každodenní
přítomnost policisty nejvíce eliminuje jakoukoliv
nekalou činnost, ať už se jedná o trestní činnost
nebo o neslušné chování (např. mimoškolní šikana, odhazování odpadků po ulici, arogantní jízda
autem apod.). Je zapotřebí si také uvědomit,
že máme v našem městě Hamzovu léčebnu, což
představuje zhruba dvě stovky denně přijíždějících
zaměstnanců, krátkodobé pobyty téměř 500
pacientů a zejména víkendové návštěvy těchto
pacientů. Naše město sází také na cestovní ruch,
což přináší do města další cizí lidi a také zvýšení
dopravy.
R. Z.

CO VŠE DĚLÁ MĚSTSKÁ POLICIE
- zabezpečuje pořádek
- dohlíží na dodržování zákonů a místních
vyhlášek
- jezdí ke krádežím - obchody, hřbitovy, soukromé
objekty
- zajišťuje naléhavou péči - první pomoc, dovoz
léků
- podílí se na prevenci kriminality v obci - osvětová
činnost ve škole
- dohled při kulturních akcích
- řeší situace s bezdomovci
- organizuje dopravu při nehodách
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na
veřejných prostranstvích
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku

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
JIRÁSKOVÁ Marta
VEJVODOVÁ Lenka
KROULÍKOVÁ Milada
HYKSA Blahoslav
JELÍNEK Michal

vedoucí HSO
469 633 985
referent HSO
469 633 984
účetní
469 633 987
matrika
469 633 986
pokladna
463 034 720
STAVEBNÍ ÚŘAD ( SÚ)
vedoucí SÚ
736 481 207
469 671 126
referent SÚ
469 671 126
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lucie.machackova@luze.cz
miloslava.modrackova@luze.cz

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

stavebniurad@luze.cz
stavebniurad@luze.cz
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KRÁTCE
NOVÉ MÍSTO
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Místo na tříděný odpad v ulici Družstevní u trafostanice bylo přesunuto o několik metrů dále na
parkoviště v ulici Žižkova. Jak místa na tříděný
odpad rozšiřujeme o další kontejnery, nebylo už
u trafostanice dostatek místa a také při vyprazdňování nádob docházelo k blokaci ulice nákladním autem.

ZPEVNĚNÁ PLOCHA
V RADIMI U KD
V Radimi za kulturním domem se pořádá okrsková soutěž hasičů. Aby zde bylo důstojné prostředí, došlo zde k přeměně nezvhledné travnaté
plochy. Zárověň s tím bylo dořešeno i odvodnění
kolem kulturního domu.

DEN MOZKU
Hamzova léčebna pořádá v rámci akcí Evropského dne mozku přednáškový den "Den mozku", který je určen široké veřejnosti. Akce se
koná dne 22. května 2013 v Konferenčním sálu
Hamzovy léčebny. Vstup zdarma, doprovodný
program zajištěn. Více informací najdete na
www.hamzova-lecebna.cz

VÝPIS USNESENÍ
ze 14. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. dubna 2013
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
01/014
Úvodní zprávu starosty města od posledního zasedání
zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schvaluje:
02/014
Ověřovatele: MUDr. Petr Nosek, Mgr. Jana Tumpachová
03/014
Návrhovou komisi: Ing. Ladislav Zelenka, Irena Grimlová, Libor Aksler
04/014
Program 14. zasedání zastupitelstva města.
05/014
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.
06/014
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.
07/014
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.
08/014
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.
09/014
Prodej p.p.č. 987 k.ú. Luže o celkové výměře 72m2
za cenu 30,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem panu
F. Vackovi, Luže, dle přílohy.
10/014
Prodej p.p.č. 112/6 a 112/7 k.ú. Doly o celkové výměře
69m2 za cenu 30,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
manželům Macháčkovým, Přelouč, dle přílohy.
11/014
Prodej pozemku p.p.č. 90/5 označeného jako orná
půda v k.ú. Zdislav, o výměře 859m2, pozemek u chaty
města Chrudim, evidenční číslo 20, prostřednictvím
Města Chrudim za minimální cenu dle znaleckého
posudku č.1728/2013 68 720,-Kč, dle přílohy.

12/014
Prodej DHM – Multikára M-25 inv.č. 10/1922 za minimální cenu 20 000,-Kč a Multikára M – 25 inv.č.
13/1922 za minimální cenu 10 000,-Kč, dle přílohy.
13/014
Koupi p.p.č. 1031/27 k.ú. Luže o celkové výměře
856m2 za cenu 30,-Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem od J. Křepelky, Košumberk a J. Křepelky,
Vysoké Mýto, dle přílohy.
14/014
Koupi částí p.p.č. 1057/4 a 1057/5 o celkové výměře
53m2 za cenu 450,-Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem ve výši 7 000,-Kč od pana R. Malíka, Luže,
dle přílohy.
15/014
Koupi p.p.č.153/3 o celkové výměře 169m2 za cenu
33,63,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem ve výši od
pana P. Křepelky, Luže, dle přílohy.
16/014
Obecně závaznou vyhlášku Města Luže č. 1/2013,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na veřejných prostranstvích, dle přílohy.
17/014
Obecně závaznou vyhlášku Města Luže č. 2/2013,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, dle přílohy.
Zastupitelstvo města revokuje:
18/014
Usnesení ZM č. 2 ze dne 16. 12. 2010 ve znění:
Zastupitelstvo města schválilo odkup pozemku části
parcely 1057, cca do 10m2, zastavěná komunikace na
Košumberku a odměření za cenu 400,-Kč/m2, náklady
na sepsání kupní smlouvy a odměření pozemku hradí
kupující.
19/014
Usnesení ZM č. 19 ze dne 31. 3.2010 ve znění:
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p.p.č.
90/5 označeného jako orná půda v k.ú. Zdislav,
o výměře 1008m2, pozemek u chaty města Chrudim,
evidenční čídlo 20, formou výběrového řízení za minimální cenu dle znaleckého posudku č. 1582/2010. Tím
se ruší usnesení Změ č. 9/2008, ze dne 25. 6. 2008,
o prodejní ceně nemovitosti 400,-Kč/m2.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
20/014
Prodej části p.p.č. 1610 k.ú. Luže o výměře 40m2 paní
R. Koukolové, Doly, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V dubnu oslavili své životní jubileum
80 let Jaroslava Holomková, Bělá
Jiří Hašek, Luže
81 let Jaroslav Nábělek, Košumberk
Irena Kučerová, Luže
82 let Růžena Pitrová, Srbce

82 let
83 let
85 let
87 let

Soňa Řádková, Luže
Jiřina Štěpánková, Bělá
Věra Kudláčková, Luže
Miloslav Štollhof, Bělá
Marie Chadimová, Bělá

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Zdeňkem Duškem, Luže - 82 let
Květuší Horákovou, Luže - 81 let
Josefem Skalickým, Dobrkov - 76 let

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší drahou maminkou, paní Květuší Horákovou, za
projevy soustrasti a květinové dary.
Rodiny Brázdova a Horákova
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE

ZŠ LUŽE

Kde se vzalo, tu se vzalo,
dolů k lidem přišlo jaro.

Biologická olympiáda kategorie D

Že už na něj čekali,
na nic se ho neptali.
První jarní měsíce měly z nás legraci, stále měnily
počasí.Dlouhá zima nás trápila,ale teď
je jaro a je zase prima.I my, jak to počasí, jsme pracovali podle nálady.
Sluníčko jsme probouzeli v písničkách a skladbách při
jarním koncertě, který pro nás připravili žáci lužské
ZUŠ.Cestu nejen za jarními zvuky a rytmy dětem nabízí
MUZIKOHRÁTKY ve školce.Muzikoterapeutické
postupy podporují přirozenou dětskou hravost, vnímavost a hrou na bubny rozvíjí motorické schopnosti.
Zavítal k nám i Honza z pohádky.Členové Divadélka
Karla Čapka zahráli pohádku
„Jak Honza přešel na červenou“ z prvky dopravní tématiky .
Setkali jsme se s babou Havárií a jejími pomocníky
kocourem a havranem, kteří ničili dopravní značky.
Nebyla by to pohádka, aby v ní dobro nezvítězilo nad
zlem. Honza za pomoci veverky Čiperky přemohl
kouzla a čáry a obnovil bezpečnost na silnicích i ve
městech.
Jarní počasí nás vybízelo k delším procházkám do
přírody. Při toulkách přírodou jsme si uvědomovali, jak
se člověk a příroda navzájem ovlivňují a že každý z nás
svým chováním může působit na životní prostředí.
V naší mateřské škole stále „pracujeme“ na recyklohraní .
Třídíme odpad do barevným kontejnerů, zpracováváme odpadový papír při pokusech a tvořivých hrách,
hrajeme ekohry, aktivně se podílíme na úpravě svého
okolí.
Na zrevitalizované zahradě jsme se společně vyfotili,
aby i budoucí školáci si vzpomněli na své dětství
v mateřské škole.
Nakonec jedna pozvánka – přijďte s námi a Inkou Rybářovou oslavit Den rodin na naši zahradu /za deštivého
počasí v klubovně HL/.
Párty se uskuteční 10. května 2013 od 15.15 hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Petru
Kerhartovi za sponzorský dar pro děti.
Mnoho prosluněných jarních dnů přeje kolektiv Mateřské školy v Luži.

Letošní školní rok se hrstka mladších žáků II.
stupně přihlásila do školního kola biologické olympiády. Z pětice zájemců vzešla skupina tří, kteří
reprezentovali naši školu při okresním kole. Velice
mile překvapila T.Bezdíčková. Ze společné skupiny
žáků šestého a sedmého ročníku uspěla na 5. pozici, celkem soutěžilo 21 žáků. Pěknou práci předvedli J. Šimek a I. Michalíčková.
Podmínkou účasti v okresním kole bylo zpracování informací o rybníku z okolí. Žáci ve svém volném čase navštěvovali vybranou lokalitu, fotografovali, zaznamenávali a studovali odbornou literaturu.
Klání probíhalo v DDM Chrudim. Zde soutěžící
psali znalostní test, poznávali přírodniny a zhotovovali mikroskopický preparát. Zhodnocen byl
i jejich vstupní úkol.
Mgr. Marie Hřebíková

Z kuliček a tyčinek
V úterý po Velikonocích vypadala učebna pro zeměpis jako herna. Žáci devátého ročníku skládali
náročnou Eiffelovu věž. Práce trvala spoustu
minut, některým se zhroutila těsně před dokončením.
Smyslem využití stavebnice Geomag bylo nahlédnout do tajů magnetismu, fyzikálních zákonů, chemických struktur, geometrických tvarů i architektury. Žáci si procvičili nejen jemnou motoriku, ale
i trpělivost.
Mgr. Marie Hřebíková

ZÁPIS V MATEŘSKÉ ŠKOLE LUŽE
Zápis dětí do Mateřské školy, Luže se uskutečnil ve
dnech 15. a 16. dubna 2013 a k docházce na školní rok
2013/2014 se přišlo zapsat 42 dětí. Volných míst bude
zřejmě 35 (podle počtu odkladů školní docházky).
Ředitelka školy rozhodne do 30 dnů ve správním řízení
o přijetí a nepřijetí dětí podle těchto kritérií :
• zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování
• děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
a děti s odkladem školní docházky
• děti zaměstnaných rodičů
• děti ve věku 5-3 let 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 na budově
mateřské školy a na internetových stránkách školy.
Nebude uvedeno jméno ani jiný osobní údaj dítěte, ale
registrační číslo, které bylo dítěti přiděleno při zápisu .
Iva Drhlíková, ředitelka

Mezi „strašnými ještěry“ z období jury
Spoustu nových vědeckých poznatků z paleontologických výzkumů dinosaurů přiblížila našim žákům
výstava a následná přednáška v Hlinsku. Cestu do
pravěku jsme podnikli v rámci učiva o plazech
a o fosilních nálezech v usazených horninách.
Výpravy se zúčastnili žáci 7.B a 9.A.
Mgr. Marie Hřebíková a Mgr. Ivana Vajdová

-4-

10. KOŠUMBERSKÝ
DĚTSKÝ DEN
V NEDĚLI 9. ČERVNA OD 14.00 HODIN NA NÁDVOŘÍ
HRADU KOŠUMBERK
tentokrát na téma: Shrek a jeho přátelé!
PROGRAM:
Od 14.00: veselé hry a soutěže - na každém stanovišti
bude na děti čekat nějaká pohádková postava z příběhu o Shrekovi. Děti budou moci plnit rozmanité
úkoly, z nichž některé jsou i velmi netradiční. Určitě se
máte na co těšit!
Od 15.30: losování tomboly – ceny čekají na každého
účastníka!
Od 16.00: divadelní představení dětí ze ZUŠ Luže
Dětský den pořádají dobrovolníci Církve adventistů
sedmého dne ve spolupráci s Městským úřadem
v Luži.
Vstupné 30,- Kč. Výtěžek bude věnován humanitární
organizaci ADRA.
Program se uskuteční za každého počasí - jste srdečně
zváni!
Za tým organizátorů Čestmír Šťovíček

SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
V sobotu 8. června 2013 v 15:30 hodin proběhne
v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny přednáška studenta etnologie Libora Drahoňovského
s názvem:

Dva roky života v Rusku.
Neúnavný cestovatel, Libor Drahoňovský v Rusku
prožil a procestoval celkem dva roky svého života.
Po největší zemi světa cestoval na vlastní pěst většinou
autostopem, pobýval mezi mnichy v klášterech
a ve Velikém Novgorodě pracoval jako dobrovolník
v knihovně. Na svých cestách spatřil na vlastní oči
spoustu překrásných míst a zažil mnoho nevšedních
dobrodružství. O zážitcích z cest, o ruské duši, ruských
prostorech tundry, tajgy, stepí i polí, ruských klášterech a starobylých městech vypráví beseda s promítáním fotografií.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů
s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou
léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček

KVĚTEN 2013
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NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA DaR
Krásné jarní dny plné sluníčka mohly naše děti
strávit již na zahradě s pískovištěm. Stejně jako
motýli se teď mohou krásně proletět na čerstvém
vzduchu. Náš dík za to patří obětavým pracovníkům města Luže.
V dubnu jsme zařizovali též nově rozšířenou společenskou místnost, což nám umožnilo rozšířit
nabídku akcí pro širokou veřejnost - tedy i konkrétně pro Vás.
V dubnu jsme zahájili kurz (vzdělávací program)
M_ANIMApro maminky na rodičovské dovolené či
nezaměstnané, které chtějí pracovat na sobě
a uvažují o návratu do zaměstnání. Má za cíl zvýšit
pravděpodobnost úspěšného návratu do zaměstnání a současně zvládat domácnost (zvládání stresu). Nácvik sebeprezentace při hledání zaměstnání, přípravu na přijímací pohovor, získání zdravého
sebevědomí (základy komunikace, řešení konfliktů, hospodaření s penězi). Tento program je vytvořen odborníky z řad psychologů podle zahraničních zkušeností a je podporován Evropskou unií.
Nevadí, že jste zameškali začátek kurzu, je možno
se připojit. Děti můžete vzít s sebou (souběžně
probíhá „ Mamiňáček“).
Těšíme se v úterý 1x za 14 dní: 14.5., 28.5., 11.6.,
25.6. od 10:30 do 11:30.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK

letních dní, kdy proběhne jednorázově. Bude včas
oznámeno.
Zahradní slavnost alias dětský den v pátek 31.5.
v 15:00. Připraveno bude opět spousta soutěží,
atrakcí, her, malé divadélko. K zábavě nám bude
hrát kapela ZUŠ Galaxis.
Srdečně zveme na pravidelné programy:
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 kamarády.
Povídání o životě, tvoření, divadlo.
pátky 8:30-12:00 Aby malé bylo velké s vytvořením něčeho dobrého k snědku
Maminky cenra DaR

V poslední dnech jsme se ve vlastivědném kroužku
dozvěděli, že vychází již dříve avizované Vlastivědné listy Pardubického kraje, které jako čtvrtletník informuje o turistických a historických zajímavostech Chrudimska, Pardubicka, Svitavska a Orlickoústecka. V posledním letošním čísle je mimo
jiné pozvánka starosty do nádražácké České Třebové, stručný životopis sochaře Františka Bílka, Semanínská naučná stezka, pozvánka do Skutče, životopisy Prof. MUDr. Eduarda Alberta ze Žamberka
a skutečského rodáka, skladatele Václava Jana
Tomáška a řada dalších informací. Předplatné ročních čtyř čísel stojí 100,- Kč.
Příští setkání kroužku se koná 13. května opět ve
13:00 na MěÚ v Luži.
Z. H.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Milé děti, milí rodičové! Dny se prodlužují, sluníčko
se hlásí, postupně měníme šatník... zkrátka je
jasné, že se brzy dočkáme prázdnin. Pokud patříte
k těm, kdo řeší, kam s dětmi poté, co dojde
dovolená i energie babičkám a dědečkům, máme
pro vás v Luži novou variantu. Na předposlední
prázdninový týden (19.-23. srpna 2013 ) jsme letos
pro děti od 6 do 11 let (a šikovné předškoláky)
v mateřském centru DaR připravili PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR. Aktivity budou pro děti, které budou spát
doma, připraveny od 7 do 16 hodin, vyzvednout je
bude možné ještě do 16.30. Na programu budou
hry, tvoření, muzicírování, pohádkové příběhy,
tábornické dovednosti, vše v indiánském duchu.
Zázemí tábora bude v Rodinném centru DaR
v Družstevní ulici 366 se zahradou a ping-pong
místností. Cena je 1000 korun a zahrnuje jídlo
(oběd a svačiny) a pitný režim na pět dní, tvořivý
materiál. Kapacita je omezena, proto je potřeba se
do 1. června 2013 přihlásit v RC DaR nebo na
telefonním čísle 606728504 a zároveň zaplatit
nevratnou zálohu 500 korun.
Tým dobrovolníků RC DaR

CK REDOK MÁ NOVÝ PŘÍRŮSTEK
Hudební relaxace s Bety a Pavlem Jasanskými
ve středu 15.5. od 18:00 hodin za zvuků etnických
hudebních nástrojů - didgeridoo, tibetských mís,
šamanských bubnů, fléten a dalších tradičních
nástrojů.
Čtvrtek 16.5. v 16.30 Beseda s přednáškou na
téma: Bezpečný domov dítěte do tří let. Hostem
bude dětská lékařka MUDr. Eleonora Gregorová.
Dozvíme se o vývoji zdravého dítěte, čeho si máme
všímat, kdy jít k lékaři, kdy do nemocnice, kdy volat
pohotovost, jak řešit úrazy, otravy, jaké léky mít
v domácí lékárničce.
Beseda pak o všem, co Vás zajímá, o nemocech
i strastech nejen malých dětí. Možno využít krabice
na dotazy v centru pro záruku anonymity.
Sběr šatstva pro potřeby charity proběhne ve
středu a ve čvrtek 22 - 23.května. Největší nedostatek je slušné oblečení pro miminka, pro děti ve
věku 6-15 let a pánské oblečení všeho druhu
určené sociálně znevýhodněným rodinám. Šaty
tohoto typu umístěte, prosíme, do samostatných
pytlů a popište. Oblečení dávejte, prosíme, čisté.
Vybírat budeme v prostorách centra u zdravotního
střediska v Luži v 8-12 a 14-18 (čtvrtek jen do 17)
hodin. Již tradiční bazárek plánujeme až na období

Více jak deset let uběhlo od doby, co jsme měli
možnost se v Lužském zpravodaji podělit o mimořádnou skutečnost jednoho z našich rodáků, pana
Ladislava Jiráčka, který nejen, že získal od příslušných evropských úřadů licenci na výrobu autobusů,
ale ve zcela nestandardních podmínkách postavil
dálkový autobus a po absolvování všech homologačních zkoušek získal statut evropského výrobce
autobusů. Jeho dálkový autobus stále jezdí po
evropských silnicích.
Tentokrát můžeme naše čtenáře informovat, že
flotila autobusů pana Jiráčka se rozrostla o jeden
z nejmodernějších evropských autobusů od firmy
MAN z Mnichova. Řada z nás mohla nový přírůstek
obdivovat na malé prezentaci v sobotu 13. dubna
t. r. Prezentace měla nejen odborný charakter, ale
šlo i o dnes tolik opomíjená setkání lužských
občanů v přátelském prostředí s výměnou zkušeností a příjemného pobavení. Autobus MAN byl
vyroben na zakázku, kde kupující se podílel na
vytvoření a barevném sladění jak interiéru, tak exteriéru. Autobus je osazen maximálně výkonným
motorem, nejmodernější automatickou převodovkou a dalšími elektronickými prvky. Za zmínku stojí
pohodlí pro cestující a další. Interiér může konkuro-5-

vat vybavení nejmodernějších letadel včetně podávání stravy a občerstvení.
Nutno se zmínit ještě o exteriéru autobusu ve zcela
ojedinělé „figuře“ s obrysy připomínajícími kostel
p. Marie na Chlumku. Zde se dá hovořit o malé prezentaci našeho města.
Přejeme všem klientům cestovní kanceláře REDOK
majitele, pana Jiráčka příjemné cestování do atraktivních destinací celého světa s VIP autobusy. Na
prezentaci jsme se dověděli, že s REDOKEM jezdí
desítky spokojených lužských občanů.
Z. M.
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POUTNÍ CHRÁM P. MARIE NA CHLUMKU
ZASE OŽIJE
Turistická sezóna bude zahájena od dubna do konce října od 10:00 do 17:00 hod.
denně kromě pondělí. V zádveří kostela slouží místo průvodce k seznámení s historií krátký 10ti minutový film v audiovizuálním zařízení namluvený v češtině, němčině,
ruštině, polštině, španělštině, francouzštině a italštině. Do poutního chrámu bude
možné se dostat buď po klasickém schodišti, nebo bezbariérově výtahem. Vstup
k výtahu si otevřete pomocí čipu, který lze získat buď v Informačním centru Hamzovy
odborné léčebny nebo v Turistickém informačním centru Luže.
Noc kostelů 24.5.2013 v poutním chrámu P. Marie na Chlumku v Luži i v kostele
Sv. Bartoloměje.
Dále se připravuje v letošním roce :
1. pouť 7.7.2013
2. pouť 18.8.2013
3. pouť - 300. výročí od posvěcení kostela 8.9.2013 – Přednáška Dr. T. Petráčka
4. Svatováclavská pouť 28.9.2013
P. Josef Hubálek, farář

PROGRAM:
17:50 - začátek akce oznámí zvony ze všech kostelů

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

18:00 - 20:00 - možnost prohlídky kostela s průvodcem

POUTNÍ CHRÁM PANNY MARIE NA
CHLUMKU V LUŽI

18:00 – 18:50 mše + 18:50 -19:00 zahájení Noci kostelů

19:00 - 20:00 Přednáška
PhDr. Radka Martinka
„UVEDENÍ DO TAJEMSTVÍ KOSTELA“
PhDr. Radek Martinek je historikem umění a katolickým knězem.
Věnuje se mapování vývoje uměleckého řemesla spojeného
s křesťanskou bohoslužbou a úctou k ostatkům a milostným obrazům.

20:00 - 20:45 KONCERT:
varhany Jan Fajfr,
violoncello Jana Hošková
21:00 - 22:30
FILM O HISTORII CHLUMKU A OKOLÍ
V zádveří kostela bude v audiovizuálním zařízení
pouštěn krátký 10ti minutový film.
Poutní chrám bude otevřený od 18:00 do 22:30,
kostel Sv. Bartoloměje od 18:00 do 20:00.

Noc kostelů Vám dává šanci podívat se dovnitř do kostelů,
které stojí v našich obcích a městech jako symboly víry a naděje.
Přejeme si, aby se otevřené kostely staly pro návštěvníky místem,
kde do jejich vlastní noci zazáří malé světlo naděje!

WWW.NOCKOSTELU.CZ
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INZERCE
Prodám senomet
(výfuk na seno),
cena dohodou.
Kontakt - 469 671 942.

RESTAURACE VÍDEŇ LUŽE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KREJČOVSKÉ PRÁCE
OPRAVY ODĚVŮ

REZERVACE: 774 195 016

VÍKEND NA GRILU
17. - 19. KVĚTNA 2013

PŘÍJEM ZAKÁZEK
HROUBOVICE 3
NEBO
ZVERIMEX DAGI CHRAST
TEL. 602 729 659
NABÍZÍM ČIŠTĚNÍ
INTERIÉRŮ AUT,
SEDACÍCH SOUPRAV
A KOBERCŮ
(mokrá varianta)
Objednávky
na tel. čísle: 604 640 119
Blažena Stoklasová
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FOTOGALERIE Z PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
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