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PROGRAM NA ČERVEN
9. června 2013 od 14,00 hodin

Dětský den na Košumberku
Hrad Košumberk
12. června 2013 od 17,00 hodin

Vernisáž výstavy ZUŠ Luže
Tělocvična Luže
19. června 2013 od 21,30 hodin

Okresní přebor – Poslední zápas
Pepika Hnátka (kino)
Hrad Košumberk
22. června 2013 od 8,00 hodin

STAVER CUP 2013
Stadion Luže
26. června 2013 od 21,30 hodin

Nedotknutelní (kino)
Hrad Košumberk
28. června 2013 od 19,00 hodin

Doba ledová 4 (kino pro děti)
Hrad Košumberk
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Na Výsluní začala. Investorem jsou Vodovody a Kanalizace Chrudim,
celá akce je rozpočtována za 7,6 mil.Kč. Město Luže bude po rekonstrukci realizovat finální povrchové práce.

29. června 2013 od 9,00 hodin

Turnaj starých gard
Stadion Luže

HRAD KOŠUMBERK OŽIJE NEJEN DIVADLY
Balada pro banditu

Půldruhé hodiny zpoždění

13. července 2013, od 20,00 hodin
Divadlo EXIL Pardubice
Na motivy románu I. Olbrachta napsal Milan Uhde.
Motto: „Bylo tu není tu havrani na plotu, bylo víno
v sudě, teď tam voda bude ..“
Chtěl jen žít. Milovat Eržiku. Jenže přišla válka. Proč by
měl bojovat za svět, který je daleko a do divokých hor
Podkarpatské Rusi nezasáhne? Lepší je se schovat
v horách před četníky a loupit. Nakonec přijde
o všechno. Kumpáni ho zradí pro svůj prospěch
a krásná Eržika ho podvede s jiným, protože on s ní
nebyl.
Příběh zbojníka Nikoly Šuhaje z podkarpatské Kolčavy
baví lidi na divadelních prknech už více než pětatřicet
let. A za tu dobu neztratil nic na svém kouzlu.
Režie:
Kateřina Proudová
Hudební nastudování: Jan Míšek
Choreografie:
Lucie Hašková

27. července 2013, od 20,00 hodin
Divadelní spolek VOJAN Libice nad Cidlinou
J. Dell, G.Sibleyras

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
3. července 2013 od 21,30 hodin
Ve stínu (kino)
Hrad Košumberk
5. – 6. července 2013
FORTIS-skupina historického šermu
Hrad Košumberk
10. července 2013 od 21,30 hodin
Hobit – Neočekávaná cesta (kino)
Hrad Košumberk
13. července 2013 od 20,00 hodin
Balada pro banditu
Hrad Košumberk

Už od první minuty sledování této vynikající francouzské komedie budete mít pocit, že na jevišti vidíte samy
sebe. Autoři tuto komedii obdařili nejen duchaplností
a lehkostí, ale také i neotřelým pohledem na milostné
vztahy.
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí
zásadně změnit. A tak se Laurince a Pierre jednoho dne
během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci,
revoltu proti zavedeným stereotypům a vymetení nudy
ze svého života. Podaří se jim to?
Dramaturgie: Pavlína Schejbalová j.h.
Režie:
Milan Schejbal j.h.

17. července 2013 od 21,30 hodin
Líbáš jako ďábel (kino)
Hrad Košumberk
24. července 2013 od 21,30 hodin
Anna Karenina (kino)
Hrad Košumberk
27. července 2013 od 20,00 hodin
Půldruhé hodiny zpoždění
Hrad Košumberk
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MĚSTSKÁ POLICIE ZABRÁNÍ ROZVOJI KRIMINALITY A VANDALISMU

OKRSKOVÉ KOLO SDH

Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsme vás informovali, že spuštění městské policie je technicky připraveno. Ve
svém posledním příspěvku jsem se snažil nastínit
problémy a témata, která nás vedla k úvaze o zřízení
společné městské policie. To jestli městská policie
má v našem městě a přidružených obcích působit či
ne, by mělo být ale hlavně rozhodnutí vás občanů.

V sobotu 25.května se uskutečnilo okrskové kolo
Sborů dobrovolných hasičů na hřišti v Bělé.
Za chladného a větrného počasí se ho účastnilo
6 družstev mužů (Bělá, Doly, Lozice, Luže, Radim,
Srbce) a dvě družstva žen (Lozice, Srbce). Z dvoukolového klání se z vítězství radovalo družstvo
mužů z Radimi a družstvo žen z Lozic. Zúčastněná
družstva byly odměněny poháry, diplomy a věcnými cenami.
Konečné pořadí muži: 1. Radim, 2.Lozice, 3.Luže,
4.Doly, 5.Srbce, 6.Bělá
Konečné pořadí žen: 1. Lozice, 2.Radim

Byl bych proto velmi rád, abyste svůj názor vyjádřili
aktivně, vyplněním anketního lístku viz. níže, a vhodili ho do připravených uren na městském úřadě,
vrátnici Hamzovy léčebny či vestibulu Jednoty.
V místních částech pak zajistí sběr anketních lístků
pracovníci města.
My všichni, kteří zde žijeme, si musíme říct, zda
považujeme za důležité, aby v našem městě působili
městští policisté. Zda vnímáme každodenní vzrůstající vandalství a kriminalitu. Každý by si měl položit
otázku, proč se večer bojíme projít určitými částmi
města? Proč máme strach pustit naše děti samotné
do míst, kde jsme se jako děti běžně pohybovali?
Zda máme strach o náš majetek a zda nás vždy rozčílí poničení veřejných věcí a míst?
Je třeba si uvědomit, že bez policie starosta města
nemůže žádného pachatele zadržet, legitimovat, dát
pokutu za nedodržení vyhlášek nebo hlídkovat na
problémových místech. I starosta města má stejná
práva a povinnosti jako každý občan a musí v takových okamžicích přivolávat na pomoc policii.
Přivolání státní policie je velmi problematické vzhledem k jejímu dlouhodobému personálnímu podstavu a rozsáhlému regionu, který má na starost.
Trend státu je ke všemu takový, že se snaží vytvořit
státní policii jako orgán řešící závažnou kriminální
činnost (vraždy, ublížení na zdraví, atd.) a běžné
přestupky, krádeže, rušení klidu nechávat na samosprávě – tedy na městské policii.
Zřízení vlastní městské policie v rozsahu aktivní
pomoci 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, je pro
každé město velmi finančně náročné. Na našem
území se však podařila historická dohoda, kdy tři
města byla schopna odhodit rivalitu a nadřazenost
a domluvila princip fungování společné městské
policie pokrývající náš region. Společné policie,
která bude neustále fungovat na 10 kilometrovém
trojúhelníku 24 hodin denně a v případě problému je
schopna být na místě do 7 minut.

Náklady se budou dělit na třetiny, a tak místo 3 až 4
miliónů korun ročně, vychází fungování policie po
celých 24 hodin denně na 0,8 až 1 milion korun.
Samozřejmě i tak to jsou nějaké peníze. Město Luže
však není zadluženo, za poslední tři roky si nepůjčilo ani korunu a od letošního roku se zvýšil podíl
města na daních o minimálně 3 miliony korun ročně. Není to tedy o tom, že když budeme mít městskou policii, bude město strádat. Pomůže to
našemu bezstarostnému spánku a udržení našich
hodnot.
Vážení spoluobčané, Vaše hlasování je o tom, zda
chcete v našem krásném městě klid, bezpečí a pořádek. Zda chcete, aby město dělalo pouze investiční
věci, nebo se angažovalo i v oblastech jako je
ochrana majetku a zdraví našich občanů. Pevně
věřím, že pocit bezpečí se nedá ničím vynahradit
a bez přítomnosti policie ho prostě nevytvoříme.
Proto Vám na závěr přeji moudré rozhodování.
Radek Zeman
starosta

NOHEJBAL
Nohejbalisté SK Bělá jsou v polovině prvoligové
soutěže prozatím na posledním osmém místě. Co
stojí za tímto umístěním?
Kádr hrál pouze jeden zápas v kompletním složení
a vybojoval zatím jedinou remízu s týmem
Modřic"B" 5:5. Družstvo proná-sleduje zranění
(Rožek, Červinka) a studijní povinnosti (Golda,
Petr). Chybí pověstné štěstíčko, kdy rozhodující
set prohrajeme 10:9, ale také herní nejistota, která
pramení z toho, že se v každém zápase mění
složení týmu, podle toho kdo z hráčů je schopen
k utkání nastoupit. Pak dochází i k tomu, že vedeme
v setu 8:5 a jsme ještě schopni ho 10:8 prohrát.
Týmu nechybí bojovnost, ale neustálé měnění
v sestavě přináší nesehr-anost. Do konce základní
části chybí ještě šest zápasů a tak doufáme, že na
našem kontě ještě nějaký bod přibude. Nyní
v měsíci červnu budeme hrát třikrát doma - sobota
1.6. Plzeň, sobota 15.6. Přerov, sobota 22.6.
Janovice.
Zveme všechny příznivce nohejbalu na tyto domácí
zápasy, které začínají vždy ve 14 hodin, přijďte nás
povzbudit. Občerstvení je zajištěno.
Dosavadní výsledky SK Bělá:
SK Bělá - Č.Budějovice 1:6 a 1:6, Plzeň 4:6, ZručSenec 1:6, Přerov 0:6, Janovice 2:6, Modřice "B"
5:5, Žďár nad Sázavou 3:6.
Jan Sychra st.

NAPSALI O NÁS
Luže chce zakázat okrádání a klamání seniorů
nepoctivými prodejci
Představitelům města Luže na Chrudimsku již
došla trpělivost s nájezdy podomních prodejců,
kteří lidem nabízí pod různými záminkami přepisy
energií nebo různé předražené zboží. Podomní
prodej spojený s klamáním seniorů tak chtějí
zakázat. Na dodržování vyhlášky by již brzo mohla
dohlížet nově zřízená městská policie, která by
pokutovala případné narušitele. „Týden co týden se
na mě obrací několik starých lidí s tím, že podepsali
nějakou nevýhodnou a nevypověditelnou smlouvu
a co s tím mají dělat. Často tak naletěli různým
podomním prodejcům, kteří se pod záminkou
kontroly účtu snaží podvodem přepsat energie na
jiného poskytovatele,“ popisuje praktiky některých
prodejců, kteří se soustředí na seniory, starosta
Luže Radek Zeman. Město zaznamenalo řadu
stížností od obyvatel, kde je podobní prodejci
otravují večer, v neděli nebo svátcích.
Podle starosty Zemana je situace nadále
neudržitelná. Drzost podomních prodejců neustále
roste. Pokud město nezakročí, tak reálně hrozí, že
se řada seniorů bude muset z Luže vystěhovat
z důvodu možné uvalení exekuce. „Tomu chceme
společnými silami zabránit,“ dodává starosta
Zeman.
Zdroj: www.oko24.cz

Městská knihovna Luže
Komenského 87
538 54 Luže
knihovna@luze.cz
tel.: 463 034 707

Město Luže - Anketní lístek
Zřízení společné Městské policie na území měst Luže - Proseč - Skuteč
Anketní otázka:
Chceme, aby v našem městě a přidružených obcí fungovala městská policie?
Ano

Ne

Anketní lístek prosím odevzdejte nejpozději do pátku 14.6.2013 do uren umístěných u městského úřadu,
u vrátnice v léčebně nebo ve vstupním prostoru nákupního střediska.
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VÝPIS USNESENÍ

SKLÁDKA „DOLEČKA”
Upozorňujeme občany, že skládka
„Dolečka“ je otevřena každou poslední
sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin. Tento
den je zařazen do systému ukládání
odpadu, tzn. že uložení je zdarma v rámci
poplatku za popelnici. Množství je však
omezeno na cca. klasický vozík za osobní
auto (např. pro rekonstrukci plotu,
drobnou rekonstrukci v domě, atd.).
Větší množství je zpoplatněno dle ceníku
a je třeba si toto domluvit dopředu na
městském úřadě. Možnost takového
uložení je pak v pracovní dny od 7do 14
hodin. Prosíme tedy občany, aby
dodržovali stanovená pravidla.

TIC V BUDOVĚ RADNICE
Z důvodu zajištění lepší oblužnosti nejen
turistů bylo Turistické informační
centrum Luže během měsíce května
přesunuto do budovy radnice (bývalá
kancelář firmy Lesy Luže, s.r.o. - boční
vchod). Zde nyní můžete využít služby,
mezi něž patří například kopírování,
laminování, kroužková vazba či veřejný
internet.

HASIČSKÁ ZBROJNICE
RADIM
Po opravení kapličky v minulém roce
jsme se letos potřebovali vypořádat
s nevzhledným a dožitým sušákem na
hasičské hadice. Zde patří dík manželům
Teplým, že městu odprodali kousek
pozemku za hasičskou zbrojnicí, kde se
nyní budou sušit hadice naležato.
V rámci úprav jsme pak provedli vydláždění prostoru před zbrojnicí.
Proměnu tohoto prostoru vidíte níže.

z 53. zasedání rady města konaného
dne 2. května 2013 na MěÚ v Luži

z 54. zasedání rady města konaného
dne 15. května 2013 na MěÚ v Luži

Rada města schvaluje:
01/053
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v
domě č. p. 259 Luže, ulice U Stadionu pro paní
J. Nedvědovou, Luže, na dobu určitou jednoho
roku, dle přílohy.
02/053
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v
domě č. p. 259 Luže, ulice U Stadionu pro paní
V. Bulvovou, Luže, na dobu určitou jednoho
roku, dle přílohy.
03/053
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor mezi Městem Luže a Autoškolou
Vladimir Blažek, Chrudim, dle přílohy.
04/053
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městem
Luže a Židovskou obcí v Praze, dle přílohy.
05/053
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO pro
rok 2013 - akceschopnost jednotek, dle
přílohy.
06/053
Objednávku firmy HOLD, s.r.o. Chrudim na
realizaci zakázky „Oprava místních komunikací
v Luži“, dle přílohy.

Rada města schvaluje:
01/054
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě
č. p. 259 Luže, ulice U Stadionu pro pana
J. Feka, Luže, na dobu určitou 3 měsíců, dle
přílohy.
02/054
Ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě
pro seniory č. p. 257 Luže, ulice U Stadionu
k 15. 5. 2013, dle přílohy.
03/054
Přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou
službou v Luži č. p. 9, ulice Na Výsluní, dle
přílohy.
04/054
Darovací smlouvu mezi Městem Luže a MAS
Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s., dle
přílohy.
05/054
Žádost o souhlas s přijetím věcného daru pro
Mateřskou školu Luže, dle přílohy.
06/054
Žádost o souhlas s přesahem požárně
ohroženého prostoru ze st.p.č. 52 na p.p.č. 986
vše k.ú. Luže, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
07/054
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Městem Luže a Domem klidného stáří Glossus,
s.r.o., Luže, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V květnu oslavili své životní jubileum
70 let Věra Kopřivová, Luže
75 let Marta Prachařová, Doly
Marie Kostelecká, Luže
Zdeňka Pitrová, Luže
82 let Dalibor Záruba, Luže

85 let František Svoboda, Zdislav
88 let Anna Klusoňová, Voletice
Marie Němečková, Luže
Jarmila Bergerová, Luže
91 let Marta Venzarová, Luže

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Emilem Nekvidou, Luže - 76 let
Josefem Čejkou, Doly - 85 let

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LUŽE
Středa 19. června 2013
od 18,00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Luže

po úpravě

před úpravou
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Program:
1) organizační záležitosti
2) ekonomické záležitosti
3) prodej a koupě majetku
4)zřízení městské policie
5) různé
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NOC S ANDERSENEM

MŠ LUŽE

RC DaR

„Čtení je nejkrásnější cesta k moudrosti a vědění.“
Letošní akce na podporu čtenářství a propagace soustavné četby dětí „Noc s Andersenem“ se letos uskutečnila 5. dubna. Hlavním tématem na naší škole byla
ilustrátorka Helena Zmatlíková. Celý březen jsme věnovali přípravě. Ve třídách byly výstavky knih s jejími
ilustracemi, z kterých jsme četli úryvky. Samotní malí
čtenáři se na chvíli ocitli v roli ilustrátora. Z jejich ilustrací byla uspořádána soutěžní výstava, kde si sami
vyhodnotili nejlepší ilustrace v jednotlivých ročnících.
Program nám sice pokazilo počasí, ale i přes jeho
nepřízeň jsme se vypravili za knihou. Za světla baterek
děti svými podpisy potvrdily čtenářský slib. Další
bohatý program na děti čekal ve škole- podle otázek
a indicií poznat knihu, při světle svíček si vyzkoušet
postřeh. Večer byl ukončen sledováním pohádky
a čtením pohádek na dobrou noc.
Doufejme, že děti, které se zúčastnily letošní Noci
s Andersenem, na cestu k moudrosti a vědění nastoupily a jen tak lehce z ní nesejdou…….
Akce se zúčastnilo 70 žáků z 1. -4. ročníku.
třídní učitelky 1. -4. ročníku
Fotografie k této akci naleznete
na zadní straně zpravodaje

Světem letí novina,
že prý květen začíná.
Všechno kvete,
krásně voní,
motýlci se spolu honí.

Rodinné centrum DaR zve děti s maminkami, babičkami a dalšími členy rodin na návštěvu RC DaR v komplexu budov zdravotního střediska a mateřské školky.
Díky vstřícnosti Města Luže máme zpřístupněnou
zahradu. Na ní se nachází pískoviště a indiánská chýše, v případě hezkého počasí vynášíme ven trampolínu, klouzačku nebo malý bazének. V nové společenské místnosti probíhají hry, zpívání i cvičení, opět zde
musíme poděkovat pracovníkům Města Luže za přestěhování piána. V herně se nachází klouzačka, bazének s balónky, kuchyňka.

ZUŠ LUŽE
Přijďte mezi nás!
Základní umělecká škola, Luže přijímá pro následující školní rok 2013/2014 děti od 6 let věku (i starší) do
všech svých oborů.
V hudebním oboru vyučujeme hře na hudební
nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka,
pozoun, bicí nástroje, klasická kytara, elektrická kytara, baskytara) a zpěv (sólový, komorní a sborový).
Hudební teorie a dějiny hudby jsou vyučovány v předmětech přípravná hudební výchova a hudební nauka.
Výtvarný obor zahrnuje výuku kresby, malby, grafiky,
modelování, keramiky a přípravu žáků na střední a
vysoké školy s uměleckým zaměřením.
V literárně - dramatickém oboru se žáci učí jevištní
mluvě, přednesu a pohybovému projevu. Během školního roku připravují divadelní představení.
Zájemce o studium přijímáme během června 2013
(nejpozději do 6. září 2013).
Na stránkách www.zusluze.cz jsou k dispozici přihlášky, podrobné informace o školním vzdělávacím programu a organizace studia.
Termín přijímacího pohovoru lze domluvit individuálně:
hudební obor - Alena Zdražilová,
kontakt: 723 223 403
výtvarný obor - Jaroslav Košvanec,
kontakt: 734 657 001
literárně-dramatický obor - Jana Hrubá, 776 800 922

Výtvarníci ZUŠ Luže Vás srdečně zvou na
výstavu výtvarného oboru, která bude zahájena v městské tělocvičně v Luži. (Z důvodu
rekonstrukce jeviště sokolovny).
Vernisáž - 12. června 2013 od 17:00 hodin.
21. června 2013 bude výstava přemístěna na
hrad Košumberk.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
J. Košvanec

Dění v naší MŠ na začátku měsíce května ovlivnily
zážitky dětí z domova na akcích "Pálení čarodějnic vítání máje".
Každé oddělení oslavilo tento svátek dle svých představ a přání. Některá oddělení vytvořila obrázky
čarodějnic, četla o nich pohádky, říkanky, hrála hry,
zpívala. Jiná třída uspořádala "Rej čarodějnic"
v krojích a vyšla si ke hradu Košumberk. Všechny
děti byly spokojené a získaly nové poznatky o této
tradici.
10. května oslavily děti s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou "Den pro mou rodinu". Nejprve
vystoupily před rodiči s tanečkem "Čekání na čápa"
a poté se zapojily do daného programu. Bohužel
počasí bylo nevyzpytatelné, a proto vytrvalý déšť
tuto akci předčasně ukončil.
Nepříjemným dnem se stalo pondělí 6. května, kdy
jsme zjistili, že se MŠ stala terčem zlodějů. Rozbité
sklo, zničené dveře, zámky u dveří, atd. říkalo vše.
Toto zjištění bylo smutné a také alarmující.
O to milejší byla návštěva loutkoherečky Evy Kelemanové s pohádkou "Perníková chaloupka".
Protože máme v MŠ kroužek zdravého pískání "Flétnička", uspořádaly pí. uč. Šilarová a sl. uč. G. Jánková 28. května "Flétnový koncert". Děti se pochlubily svými dovednostmi, zahrály rodičům a všem
blízkým své písničky.
I nadále probíhala na naší škole "Logopedie - preventivní náprava řeči" a "Angličtina" pro malé i starší
děti.V měsíci květnu se měnilo počasí mnohdy den
ze dne. To nás však neodradilo stále něco nového
objevovat, zkoumat, hrát si a prožít mnoho krásných
dní.
Kolektiv MŠ v Luži

Otevřeno máme:
Každé úterý v 10:00 - hudebně pohybový program
„Elce, pelce, kotrmelce, od 10:30 Mamiňáček.
Středeční odpoledna od 15:00 jsou věnována větším
(školkovým a školním) dětem. Klub Otazník je zaměřen
na prožívání vztahů v rodině i mezi kamarády, ekologii,
tvoření a hraní společných her. Pátky jsou vedeny dle
metodiky zážitkové pedagogiky Margot Ederové:“Aby
malé bylo velké“ od 9:00 a Vaření s pohádkou11:0012:00. Nepravidelně probíhají středeční Večery pod
lampou.

POZVÁNKA NA POUŤ
U příležitosti první chlumecké pouti Vás zveme na
přednášku pana Mgr. Jana Špilara na téma Netichádomácnost aneb domluvíme se?o komunikaci
mezi manžely, která se uskuteční
7. 7. 2013 od 13:30 v kostele P. Marie Pomocnice
na Chlumku.
Mgr.Jan Špilar - kadeřník, maskér, mim, zakladatel
kadeřnického studia Střihoruký Edward (kde pracuje dodnes), president české sekce HCF (Haute
Coiffure Francaise), expert Loreal Professionnel.
Vystudoval TF JCU v Českých Budějovicích, trvalý
jáhen, vyšetřující soudce Diecézního církevního
soudu v Brně, řeší rozvodové problémy, stříhá
vlasy, přednáší na témata vlasů, partnerských
vztahů a výchovy dětí.
Nenechte si ujít zajímavé setkání se zajímavým člověkem. Těšíme se na setkání s Mgr. Janem Špilarem
i s vámi.
Během pouti poskytuje RC zázemí pro poutníky,
zvláště rodiny s dětmi. V centru je možné využít
kuchyňku s mikrovlnnou troubou, rychlovarnou
konvicí, sporákem; postýlku pro malé děti; hernu
s bazénkem a balónky, trampolínou, též zahradu
s pískovištěm...(vše za dobrovolný příspěvek).Centrum bude otevřeno od 11 hodin do 13:20.
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Probíhá kurz (vzdělávací program) M_ANIMA pro
maminky na mateřské 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, podporován
Evropskou unií. Nevadí, že jste zameškali začátek
kurzu, je možno se připojit. Děti vezměte s sebou
(souběžně probíhá „ Mamiňáček“).Těšíme se v úterý
1x za 14 dní : 11.6., 25.6. od 10:30 do 11:30.

Rodinné centrum DaR Luže děkuje
sponzorům Dětského dne:
Město Luže
Alfa 3, s.r.o.
p. Arnošt Petráň - Restaurace Vídeň
Místní organizace SPOZ
Přírodní cesta a další dobrovolníci
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VÍTĚZOVÉ FOTOSOUTĚŽE 2012
V březnu loňského roku vyhlásilo Město Luže v rámci akce „Dny evropského dědictví“ městské kolo fotografické soutěže, kterého se mohli ve třech kategoriích zúčastnit žáci
základních nebo středních škol. Cílem soutěže bylo podnítit zájem mladých lidí o památky zejména v jejich okolí.
Do soutěže se celkem přihlásilo13 mladých fotografů o jejichž talentu jste mohli rozhodovat i vy, a to prostřednictvím hlasování na internetových stránkách města.
Výherci fotosoutěže boudou oceněni 5. června 2013 na Městském úřadě v Luži.
Kategorie 1. - 5. třída
Kategorie 6. - 9. třída

2. místo: Iva Michalíčková (6. třída)

1. místo: Natálie Bulvová (4. třída)

2. místo: Magdalena Vodvárková (5. třída)

3. místo: Anna Doležalová (1. třída)

1. místo: Natálie Kovářová (9. třída)

3. místo: Kristián Hrnčál (9. třída)

SKAUTI OPĚT VÍTĚZÍ - OKRESNÍ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2013 SKUTEČ
Měli jsme se sejít již 10. 5. v 18:00 ve srubu. Nejdříve
dorazil Tráva, pak já, a nakonec se doloudali i Traper
a Kikin. Zrovna hráli Češi se Slovinci hokej, a tak jsme
napjatě očekávali, jak to skončí. Nakonec jsme se
přece jenom radovali z výhry 4:2. Kouďák měl dorazit
později, a tak jsme zatím nakoupili chleba a polívky.
Zatím jsme si cvičili naši scénku. Jakmile náš vůdce
dorazil, šli jsme si zkusit uvařit gulášovku. Nebyla moc
dobrá, protože jsme přidali trochu více vody, ale
stejně jsme ji snědli (vypili). Potom bylo potřeba dodělat náš plakát. Vybrali jsme fotky na Koudyho notebooku a následně nalepili na plakát. Zkusili si scénku a
poslechli jsme si ještě nějaké karaoke, ale abychom
nabrali síly, tak jsme šli spát.
Budíky jsme měli nastavené na 6:00, ale protože
se nikomu nechtělo vstávat, tak jsme se probrali
až v 6:30. Šli jsme nakoupit jídlo a Koudy si zatím
došel na Košumberk pro auto. Kolem půl deváté jsme
vyjeli směr Skuteč. Když jsme dorazili na hřiště, šli
jsme se ohlásit a předvedli jsme dlouho připravovanou scénku. Skautky dorazily o pár minut později
a osvědčily se jako vzorné publikum. Pak jsme ještě

chvíli plánovali naši hvězdnou taktiku. Poté začal
nástup. Velitelka závodu Andy pronesla úvodní řeč
a řekla nějaké další informace. Konec závodu byl
v 15:30. My jsme byli skupinka číslo 10 a na vaření
jsme se měli dostavit v 13:00. V 9:30 byl závod odstartován! Nejdříve jsme šli na stanoviště s čísly 10 a 9.
Obě stanoviště jsme zvládli na maximum bodů. 10 bylo
řešení konkrétního problému a pod stanovištěm číslo
9 se skrývala zdatnost, kde jsme museli vytáhnout
Kikina na strom. Potom jsme šli na logiku. Tam jsme
měli vyřešit detektivní příběh. Dále po cestě leželo
stanoviště pozorování, které prověřilo naše oči tím, že
jsme v určitém úseku měli najít věci, které nepatří do
přírody. Další stanoviště bylo řešení krizových situací.
Obzvláště jsme se smáli, když Kikin odpověděl na
otázku: „Co bys uďál, kdybys našel mrtvé zvíře?“ odpověděl, „zahrabal bych ho.“ Na hledání informací, kde se
hledala doprava z Litomyšle do Olomoucké ZOO, jsme
opět získali plný počet. Pak jsme se ztratili a opět jsme
se zorientovali a došli jsme na šifrování a všímavost.
Potom jsme ještě stihli odhad, který byl velice těžký.
A obzvlášť nám dělalo problém rozeznání pánů prezidentů Beneše od Masaryka z ústřižků. Ve 12:45 jsme
dorazili na vaření. Měli jsme limit hodinu a půl. Oheň
jsme kvůli mokrému dřevu rozdělávali hodinu a bez
foukání Trávy bychom to neudělali. Za půl hodiny jsme
uvařili polévku, najedli se a uklidili ohniště.
Po obědě jsme šli na orientaci, kterou jsme docela
zvládli. Potom následovala půl hodina hledání zdravo-
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vědy. Nejen že jsme chodili lesem, my jsme šplhali
strmý svah na lom. A když jsme zdravovědu našli, bylo
již pozdě, a tak jsme se pomalu vraceli. Na startu už
čekal Koudy a my pomalu přicházeli za doprovodu
kytar skupiny Queen. Ohlásili jsme se a pak jsme si šli
hodit talířem. Postupně přicházely další hlídky. Ale
počasí nám nepřálo a brzy se spustil obrovský slejvák.
Svůj čas jsme trávili na střídačkách. Dále se konal
obrovský nástup. Všichni jsme byli napjatí. Bohužel
hned první vyhlásili starší skautky, které skončily na
posledním místě. Mladší skautky se umístily na krásném místě třetím. Pak se začaly vyhlašovat chlapecké
výsledky. Když vyhlásili poslední místo, opravdu jsme
se radovali, že jsme to nebyli my. Potom co začali
vyhlašovat první trojku, byli jsme napnutí k prasknutí.
Byl to souboj mezi 2 skutečskými hlídkami a námi. Na
třetím místě vyhlásili Pelikány. Na druhém místě
Skutčáky a nás pohltila euforie. Trapera při běhu pro
cenu provázel náš řev. Byl to řev radosti. Smáli jsme se
a řvali jak paviáni. Opravdu jsme si to užívali. Za ceny
jsme si vybrali hru Česko a voleyballový míč. A také
jsme postoupili na krajské kolo, které bude 7. - 9. 6.
v Chrasti, kde nás posílí i Jemnej, který teď válel šunky
v Paříži. Pak už jsme šťastni nastupovali do Koudyho
auta. Cestou jsme se stavili ještě na Štěpánov pro
králíka a rebarborové buchty. V autě panovala příjemná atmosféra. Když jsme přijeli do srubu, odložili
jsme věci a udělali pár fotek. Pak jsme se rozešli (ne se
svými přítelkyněmi) a šli jsme domů.
Skauti z Luže -Zpomaflex
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VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK

PODĚKOVÁNÍ

Vlastivědný kroužek na svém posledním setkání
vzpomenul dvou letošních výročí režiséra, předního herce a všestranného ochotnického divadelního pracovníka Josefa Kajetána Šislera /narozen
v Luži 15. 7. 1833, zemřel 18. 9. 1903 v americkém
Wilber/, který po krátkém působení v divadle v Luži
odjel s manželkou do Ameriky v roce 1864. Tam se
usadil v Milwaukee, kde se ihned aktivně zapojil do
organizace a řízení českého divadla. Od roku 1870
po přestěhování do Chicaga působil v placené
funkci ředitele divadla v síni česko-amerického
Sokola a jako ředitel pěveckého sboru Hlahol.
1. 10. 1903 byl pohřben na krásném československém hřbitově ve Wilber. Obsáhlý nekrolog o něm
uveřejnil chicagský časopis Svornost a naše Nové
ilustrované listy.
Příští setkání kroužku bude 10. 6. 2013 ve 13:00
hodin na MěÚ v Luži.
Z. M.

V polovině měsíce dubna letošního roku se sešla
skupina mladých lidí na brigádě, aby opravili
poškozenou zeď kolem poutního kostela směrem v
Lidovému domu. K sesuvu zdi došlo nečekaně asi
vlivem povětrnostních podmínek, a tím pádem k
jejímu částečnému poškození. Za jednu sobotu se
nám podařilo opravu zvládnout. Všem, kdo se na
práci podíleli jsem už děkoval v kostele, a chtěl
bych také poděkovat panu starostovi R. Zemanovi
za zapůjčení potřebných věcí, ale i za další pomoc,
kterou nám v této záležitosti poskytnul.
Josef Hubálek, farář v Luži

INDIÁNI VE MĚSTĚPRVNÍ LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Střílení z luku, rozdělávání ohně, bubnování, zpívání, výroba indiánské čelenky, malování na kameny
či poznávání přírody a tábornických dovedností.
To je jen výběr z aktivit, které dětem z Luže a okolí
nabídne příměstský tábor. Vůbec poprvé jej ve
městě předposlední srpnový víkend (19. až 23.
srpna) pořádají dobrovolníci z Rodinného centra
DaR Luže. Tábor je určený dětem od šesti do jedenácti let, přidat se mohou i šikovní předškoláci.
„Chceme takto dětem nabídnout možnost, jak smysluplně trávit volný čas na sklonku prázdnin a zároveň ulevit rodičům, kteří si třeba nemohou v létě
vybírat tolik dovolené,“ uvedla Johana Jirásková
z centra.
Zázemí budou mít „indiáni“ v Rodinném centru
DaR v Družstevní ulici 366 se zahradou a místností
s ping-pongem. Zde si mohou hrát, tvořit a muzicírovat. „Za pěkného počasí budeme vyrážet dolů
k řece, kde budeme mít další základnu – indiánské
teepee. Snad nám počasí ještě dovolí se koupat.
Každopádně si tu budeme hrát v přírodě a prostřednictvím her se s ní seznamovat,“ přiblížila Alžběta
Jasanská, jedna z pořadatelek tábora. Program
připravuje spolu s manželem Pavlem, oba jsou
muzikoterapeuty. Třetí v základním týmu bude
Klára Mihulková, učitelka z mateřské školy momentálně na mateřské dovolené. K základnímu týmu se
přidají další dobrovolníci, kteří s dětmi přijdou
například tvořit, nebo jim představit to, co sami
dělají.
Aktivity budou pro děti, které budou spát doma,
připraveny od 7 do 16 hodin, vyzvednout je bude
možné ještě do 16.30. Cena příměstského tábora
je 1000 korun a zahrnuje jídlo (oběd a svačiny)
a pitný režim na pět dní, tvořivý materiál.
Kapacita je omezena, proto je potřeba se v průběhu
června 2013 přihlásit v RC DaR nebo na telefonním
čísle 606 728 504 a zároveň po domluvě zaplatit
nevratnou zálohu 500 korun.

NABÍDKA PRONÁJMU SENIORSKÉHO BYTU
MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme uvolněný byt v čp. 257,
v ulici U Stadionu v Luži, k nastěhování ihned
Byt č. 2, v přízemí o velikosti 1 + 1,
koupelna, WC, chodba.
2
Celková započitatelná plocha bytu 26,75 m
Nájemné: 1 202 Kč/měsíčně + služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou .
Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do 14. 6. 2013
2. Byt může být přidělen nájemcům starším 70 let,
kteří jsou soběstační, nebo mladším seniorům,
kteří mají alespoň první stupeň omezení.
Prohlídka bytu se uskuteční
na požádání podle momentální situace.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat
do 14. června 2013 do 14.00 hodin
na podatelně Městského úřadu v Luži.

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme uvolněný byt v čp. 286,
v ulici Komenského v Luži, k nastěhování ihned
Byt č. 3, v 1. patře, o velikosti 2 + 1, koupelna,
WC, chodba.
Celková započitatelná plocha bytu 77,25 m2
Nájemné: 4 300 Kč/měsíčně + služby.
Nájemní smlouva na dobu určitou/neurčitou .
Pravidla přidělení bytu:
Podání písemné žádosti do 14. 6. 2013
Prohlídka bytu se uskuteční
na požádání podle momentální situace.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat
do 14. června 2013 do 14.00 hodin
na podatelně Městského úřadu v Luži.
Kuchyňská linka není součástí vybavení bytu,
lze jí odkoupit na základě dohody s předchozím majitelem.

Tým dobrovolníků RC DaR
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TJ LUŽE
TJ LUŽE a hlavní partner turnaje - MĚSTO LUŽE

RESTAURACE VÍDEŇ LUŽE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Vás srdečně zvou na

TURNAJ STARÝCH GARD

GRILOVANÉ
SELE

29.6 2013 od 9.00h.
Občerstvení zajištěno v areálu stadionu
po celý průběh turnaje.
Od 18.00h TANEČNÍ ZÁBAVA
Všichni jste srdečně zváni.

Sobota
15. června 2013
od 16,00 hodin

TJ LUŽE a hlavní partner turnaje STAVER s.r.o.
Vás srdečně zvou na 18. ročník turnaje v malé kopané pod názvem

STAVER CUP 2013
Termín konán: sobota 22. 6. 2013
Místo konání: travnaté hřiště TJ Luže, event. umělá plocha
Startovné: 800 Kč, v ceně občerstvení pro hráče (do 10 osob, dle soupisky družstva)
Do turnaje jsou přihlášena družstva, která zaplatí zálohu 500,- Kč (nebo
celé startovné) nejpozději do 10. 6. 2013.
Zbývající část musí být uhrazena nejpozději v den konání turnaje při prezentaci.
Startovné je možné uhradit na místní benzínové čerpací stanici v Luži nebo
převodem na bankovní účet.Veškeré informace po domluvě telefonicky na
čísle: 775 711 118 - Shejbal Vojtěch

Je bezpodmínečně nutná platba předem!
Platba převodem na účet u České spořitelny č. ú. 1142882349/0800. Do
zprávy pro příjemce uveďte název družstva a telefonní kontakt na zodpovědného člověka.

VODOINSTALTÉRSKÉ PRÁCE
MARTIN SALÁT
776 175 405
SKUTEČ
martin.salatt@seznam.cz

Prezentace: vedoucí mužstev v 7,15 – 7,45 hod. Při prezentaci je bezpodmínečně nutné předložit doklad o zaplacení startovného.
Losování do skupin: vedoucí mužstev v 7,45 hod.
Systém hry se upřesní podle počtu přihlášených mužstev!
Stručná pravidla:
- podle pravidel malého fotbalu. Pořadatel si však vyhrazuje právo některých
změn, které budou dány na vědomí před zahájením turnaje na informační
tabuli.
- počet hráčů 4 + 1
- každé družstvo musí mít jednotná trika, hráči obuv s gumovou podešví,
je bezpodmínečně nutné mít vlastní míč!!!
- hráči nastupují na vlastní nebezpečí
- čekací doba není, utkání lze zahájit dle popsaných pravidel - potom následuje kontumace 3:0
- porušením těchto pravidel bude mužstvo vyloučeno z turnaje bez nároku na
vrácení startovného
!!! při nedostavení se k prezentaci včas se startovné nevrací a mužstvo nebude
do turnaje zařazeno !!!
Ceny: zajištěny od sponzorů turnaje
!!! Občerstvení zajištěno v areálu stadionu po celý průběh turnaje!!!

Provádíme:
- kompletní vodoinstalatérské práce
- drobné stavební práce (štuky,
omítky, vyzdívání jader)
- montáže sprchových koutů
a masážních boxů
- opravy baterií a WC
- bytová jádra na klíč
- atd.

Tradičním hlavním partnerem turnaje je
Firma zabývající se komplexní výstavbou pozemních staveb, zejména pak
výstavbou rodinných domů na klíč, kompletními rekonstrukcemi, modernizacemi stavebních objektů, stavební údržbou objektů, prováděním zemních prací...

-7-

WWW.LUZE.CZ

ČERVEN 2013

FOTOGALERIE Z NOCI S ANDERSENEM

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. 6. 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

