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V pátek 28. června se naši žáci z devátého ročníku velice pěkným způsobem rozloučili se školními léty.
V sále hradu Košumberk zazněly flétny a trumpety, báseň F. Solila Naše Luže, proběhla ukázka břišních
tanců, žáci zazpívali známé písně. V závěru kulturního vystoupení se všichni absolventi drželi za ruce
a společně zpívali: „ještě nekončím, já jedu dál a rvu se za svý práva, a nosím štěstí své po kapsách“.
Po proslovu pana ředitele byly rozdány odměny, k bývalým žákům promluvil pan starosta a po předání
pamětního listu s knihou o Luži následovalo krátké promítání snímků ze školních lavic a dalších společných
akcí.
Našim bývalým žákům přejeme úspěšný start v nových studiích a plné kapsy štěstí, vaši třídní učitelé a celý
pedagogický sbor.
Mgr. Marie Hřebíková

MĚSTSKÁ POLICIE BUDE
Zastupitelstvo města Luže schválilo na svém zasedání dne 19.června 2013 vznik společné městské
policie s městy Proseč a Skuteč. Pro bylo 9 zastupitelů, proti 6. Ještě před hlasováním proběhla
anketa, kde se mohli občané vyjádřit vhozením
hlasovacího lístku vystřiženého z Lužského zpravodaje. Zpravodaj vychází v nákladu 1150 kusů. Je
dodáván do každé domácnosti. Hlasování se
zúčastnilo 210 domácností, což je necelých 20%.
Pro zřízení městské policie bylo 139 domácností,

VÝSLEDKY ANKETY - WEBOVÉ STRÁNKY

VÝSLEDKY ANKETY - HLASOVACÍ LÍSTKY

proti 71, tj. 66% ku 34%. Hlasovalo se i na webových stránkách a tam bylo 74% pro a 26%proti.
Město Proseč mělo zasedání zastupitelstva dříve
než my a tam bylo v zastupitelstvu 13 pro, 1 proti a 1
zastupitel chyběl.
Na zastupitelstvu bylo domluveno, že společná
městská policie se zřizuje do doby zvolení nového
zastupitelstva (příští rok jsou komunální volby), což
je jeden rok, a poté nové zastupitelstvo vyhodnotí
efektivnost tohoto projektu a rozhodne o jeho dalším pokračování či ukončení.
R. Z.

Léto je tu a s ním doba ledová. Zima byla až do
června a pak šup hned třicítky. Všichni se děsíme,
kdy to zase udělá šup a budeme mít opět zimu.
Všichni ti studovaní klimatologové nám s ledovým
klidem sdělují, že je to normální pro nástup doby
ledové, ale že se nemáme čeho bát, protože doba
ledová, ta, při níž naposledy vymřeli vládci planety
dinosauři, přijde tak za dvě stě tisíc let a to do nás
dřív narazí nějaký asteroid. To jsem se hned uklidnil,
že se to netýká mě ani mých dětí. A dál? Dál to vidím
tak nějak dost rozmazaně. Příroda nás pro tyto účely
vybavila nádhernou nedokonalostí a to s rovnicí čím delší časová vzdálenost od „právě teď“, tím
méně si to dokážeme představit. Toto pravidlo platí
jak do minulosti, tak do budoucnosti. Takže vzhledem k tomu, že si nic nepamatujeme, natočili jsme
Dobu ledovou 1-4 a vždycky tam je plno srandy.
Poslední díl jsem viděl v našem letním kině a hned
se mi nesmírně ulevilo, že když to přijde, dá se to při
troše štěstí přežít. Už se taky těším na ta úžasná
divadelní představení na hradě, zejména na Půldruhé hodiny zpoždění, kdy se znovu přesvědčím,
že i manželství se dá při troše štěstí a tolerance
docela úspěšně přežít. No a kdyby mě přece jenom
napadlo raději nepřežít, vzhledem k tomu, že máme
„půlku“ vlády ve vazbě a celé prázdniny se bude
řešit, jestli tam taky nepůjde půlka vlády následující,
půjdu se přesvědčit na nějaký ten dost dobrý „revival“, že to nemá cenu, protože vás vždycky někdo
dokáže zkopírovat. Doporučuji tedy užít si s klidným
svědomím dovolené, nesledovat sdělovací prostředky a co nejvíce si užít kulturu Košumberského
léta. Garantuji vám, že budete naplněni dobrou náladou, a když si v září zapnete televizi a přečtete noviny, zjistíte, že je stále červen a že doba ledová
vlastně není tak špatná věc.
Starosta

15. srpna 2013
od 17 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Luže
proběhne v rámci
zpracovávání strategie
rozvoje na daném území
dotazníkové šetření
a prezentace
strategie MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko.
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NA POVODNÍCH POČTVRTÉ
Tak jako v roce 1997,2002,2010, i nyní, když se
začaly zvedat hladiny řek, jsme se okamžitě přihlásili
na povodňovou pomoc. Na ústředí HZS Pardubického kraje jsme byli nahlášení od 3.6. a čekali jsme
na rozkaz k odjezdu a místo určení. Protože i naši
kolegové z Vysokého Mýta a z Chrasti u Chrudimě
zasahovali v povodňových oblastech, byla naše
pomoc odložena na místo, kde se voda držela dlouhou dobu a to z toho důvodu, aby nebyla narušena
bezpečnost občanů tady u nás. Odvoláním většiny
výjezdových jednotek by se prodloužil čas dojezdu
k požárům, haváriím a jiným výjezdům a vaše bezpečnost by byla ohrožena.
Náš čas nastal v neděli 9.6., kdy jsme věděli, že
jedeme do nám známé obce České Kopisty, kde jsme
lidem pomáhali už v roce 2002. Celou dobu, kdy
jsme čekali na odjezd, jsme očekávali vyhlášení
povodňové sbírky od starosty města, tak jako tomu
bylo v předchozích letech. Známe štědrost našich
spoluobčanů a víme, jak je na místě povodní potřebná. Ženy sboru byly připraveny Vaše dary přijímat
v hasičské zbrojnici a my jsme je chtěli předat paní
starostce Kopist.
Po příjezdu do Kopist nás čekala práce odčerpávání
lagun z polí, neboť kdybychom nejprve neodčerpali
laguny, spodní vodou by se dostávali do domů a narušovala by se tak statika domů. Poté jsme čerpali
vodu ze sklepů a čistili jsme pomocí vysokotlakého
čerpadla vnitřky domů, fasády, uklízeli jsme rozbitý
a zničený nábytek, naplaveniny, bahno a zdechliny.

Když jsme 14.6. odpoledne z Kopist odjížděli,
opouštěli jsme část zachráněné obce, které jsme
mohli pomoci, část musí čekat až se sníží hladina
Labe k normálu a opadne spodní voda, obec, kterou
ale bude stát spoustu sil a peněz návrat k původní
malebnosti. Opouštěli jsme unavené občany, kteří si
v roce 2002 mysleli, že nás již nikdy nepotkají jako
ty, kdo jim jedou pomoci od živelné katastrofy.
Opouštěli jsme lidi, kteří jsou od první povodně
o jedenáct let starší a někteří se ještě z první
povodně zcela nevzpamatovali, spousta z nich má
nesplacené půjčky a hypotéky a nyní mají opět holobyty, kde jim dlouhou dobu bude povodeň připomínat mokrá ryska na zdi.
Jak jsme již zmínili, na povodňových pracích jsme
byli počtvrté, letos byla z našeho pohledu organizace nejhorší, stát v mnoha směrech suplují humanitární organizace a církve a patří jim velký dík.
Možná se po těchto, co do oblastí, obrovských
povodních konečně něco začne dít. Upřednostní
se zájmy ochrany obyvatel před zájmy politickými,
ekonomickými i ekologickými. Přehrady budou více
upuštěné i za cenu menší výroby elektrické energie,
která se beztak prodává do Německa, vystavějí se
konečně povodňové poldry a zohlední se při jejich
výstavbě život lidí a ne život čolků a vranek,
a vyvlastní se pozemky pro stavby povodňových zdí,
aby nedocházelo k navyšování cen pozemků a ke
zbytečným průtahům jako v Zálezlicích.
SDH Luže

Foto: Dan Materna

VÝHERCI OCENĚNI, NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE JE TU!
VÝHERCI OCENĚNI, NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽE JE TU!
5. června 2013 byli na Městském úřadě v Luži oceněni tito výherci loňského kola
fotosoutěže.
Kategorie 1. - 5. třída
1. místo: Natálie Bulvová (4. třída) - digitální fotoaparát
2. místo: Magdalena Vodvárková (5. třída) - externí disk
3. místo: Anna Doležalová (1. třída) - flash disk
Kategorie 6. - 9. třída
1. místo: Natálie Kovářová (9. třída) - digitální fotoaparát
2. místo: Iva Michalíčková (6. třída) - externí disk
3. místo: Kristián Hrnčál (9. třída) - flash disk
Ještě jednou gratulujeme výhercům a přejeme všem zúčastněným mnoho dalších
fotografických úspěchů.
Tímto vyhlašujeme další kolo této fotografické soutěže, kterého se mohou
zúčastnit žáci základních nebo středních škol, a to ve třech kategoriích: 1. - 5.
třída ZŠ., 6. - 9. třída ZŠ a věková kategorie 15 - 18 let. Nejlepší fotografie budou
oceněny hodnotnými věcnými cenami. Uzávěrka letošního ročníku je 15. 11.
2013. Fotografie doručujte na Městský úřad v Luži v elektronické a tištěné verzi
(fotografie formát 9x13).
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POMOC
ZATOPENÝM ŠTĚCHOVICÍM
Sbor dobrovolný hasičů Bělá vyhlásil ve dne 7. 6.
2013 – 10. 6. 2013 sbírku na pomoc zatopeným
obcím při červnových povodních. S iniciativou pro
vyhlášení této akce přišel velitel místních hasičů.
Do sbírky se zapojili občané obce Bělá a sousedních Hroubovic spolu s Obecním úřadem Hroubo-

Zdroj: www.tyden.cz

vice. Během víkendu občané těchto obcí přispěli
jak finanční hotovostí, tak materiální pomocí. Po
obtelefonování několika postižených obci odjeli
dne 12. 6. 2013 zástupci bělských dobrovolných
hasičů s finanční částkou 7 000,- Kč a materiální
pomocí (košťata, kbelíky, rukavice, montérky,
holínky, desinfekční, čistící a mycí prostředky) do
postižených Štěchovic ve Středočeském kraji,
které byly i přes protipovodňové zábrany zaplaveny
rozvodněnou Vltavou a říčkou Kocábou. Část obyvatel musela být evakuována. Sbírku občanů předali zástupci našich hasičů osobně do rukou krizového štábu a samosprávy, kteří si této pomoci
velice vážili.
Poděkování
SDH Bělá děkuje všem občanům obcí Bělá a Hroubovice, kteří jakkoli přispěli do humanitární sbírky
a ukázali, že jim osud vytopených rodin není lhostejný. Poděkování patří také Obecnímu úřadu
v Hroubovicích. Zároveň tlumočíme vřelé poděkování všem zúčastněným od samosprávy městyse
Štěchovice včele se starostou panem Čapkem.
Jan Sychra st.
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KRÁTCE
ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
Zastupitelstvo na svém červnovém zasedání
schválilo vyhlášku, která zakazuje podomní
prodej na území města a místních částí. Každému, který tak bude od začátku července činit,
hrozí pokuta 20 tisíc korun. Zastupitelé si od
zákazu slibují dramatický pokles obchodníků,
kteří matou zejména starší spoluobčany a
přivádějí je do svízelných životních situací,
jejichž řešení je pak stojí nemalé finanční prostředky. Od září bude na dodržování vyhlášky
dohlížet i městská policie.

ČERVNOVÉ POVODNĚPOMÁHALI JSME
Při červnových povodních jsme vyslali, jakmile
to bylo možné a žádané, naši jednotku SDH
Luže v počtu 9 lidí i s potřebným vybavením.
Naši hasiči zasahovali jako v roce 2006 v Terezíně, v místní části České Kopisty. Vedení radnice je v kontaktu se starostkou Terezína,
a pokud budeme požádáni ještě o nějakou další
pomoc, např. finanční, jsme připraveni pomoc
poskytnout. Zároveň byla v obci Bělá pořádána
sbírka pro obec Štěchovice, dále pořádalo
sbírku i místní sdružení ADRA.

NA VÝSLUNÍ
BUDE OBYTNÁ ZÓNA
V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ulici Na Výsluní se plánuje i nový
povrch vozovky. Na základě dlouhodobého,
několikaletého apelu místních bydlících po
zklidnění dopravy bylo přistoupeno k návrhu
možného řešení. S občany proběhlo několik
schůzek, kde byly shromážděny požadavky,
které byly zapracovány do dopravního řešení.
Jako nejoptimálnější se jeví zřízení obytné
zóny s co největší kapacitou parkovacího stání,
zeleně a odpočinkových ploch. Řešení výrazně
sníží v dané ulici rychlost, nabídne dostatek
zeleně, a tedy v letních měsících mnohem
menší teplotu na komunikaci, bezbariérový
prostor, který uleví průchodnost pacientům
z léčebny do města. Také by měla výrazně ubýt
doprava „cizinců“.

PARKOVACÍ STÁNÍ
NA NÁMĚSTÍ
Po minimálně 10 letech, kdy se stále mluvilo
o rozšíření parkovacích míst na horním konci
náměstí a organizaci dopravy tak, aby byla
horní komunikace průjezdná, se přešlo od
mluvení k realizaci. Na základě rozkreslení
horního konce náměstí s dopravním projektantem, požadavků nynějších norem, kdy
zejména spád parkovacího stání nesmí být
větší než 2,5 %, a konzultací s arch. Krausem,
bylo zvoleno řešení, které už jste pravděpodobně odzkoušeli. Do konce léta by se mělo
instalovat i nové osvětlení a oddělit provoz
„pěší“ od ostatního provozu.

VÝPIS USNESENÍ
z 55. zasedání rady města konaného
dne 5. června 2013 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/055
Výši úplaty za vzdělávání na ZUŠ Luže na školní
rok 2013/2014, dle přílohy.
02/055
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,Kč pro Sportovní unii Chrudimska, dle přílohy.
03/055
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě
č. p. 259 Luže, ulice U Stadionu pro manžele
Pokorné, Luže, na dobu určitou jednoho roku,
dle přílohy.
04/055
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě
č. p. 259 Luže, ulice U Stadionu pro M. Šincla,
Luže, na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
05/055
Smlouvu o poskytnutí grantu z programu
Podpora pořízení územních plánů v roce 2013,
dle přílohy.

06/055
Objednávku dlažebních kostek od firmy Lom
Matula Hlinsko, a.s., dle přílohy.
07/055
Koupi nákladního automobilu Avia, dle přílohy.

z 56. zasedání rady města konaného dne
19. června 2013 na MěÚ v Luži
Rada města uděluje:
01/056
Souhlas k podnájmu pro MUDr. Dagmar
Remešovou, Chrudim, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
02/056
Koncept zápisu do kroniky obce Radim za rok
2008 – 2010, dle přílohy.
03/056
Koncept zápisu do kroniky obce Srbce za rok
2012, dle přílohy.
04/056
Přidělení bytu č.3 v Luži v domě č.p. 286,
ul. Komenského paní A. Válové, Hroubovice,od
21. 6. 2013 na dobu neurčitou, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V červnu oslavili své životní jubileum
70 let Ladislav Jiráček, Luže
Zdeněk Pidima, Radim
75 let Libuše Michálková, Luže
80 let Miroslav Myška, Zdislav
82 let Blanka Handlířová, Košumberk
83 let Josef Krejčí, Košumberk

83 let
84 let
85 let
89 let
93 let

Liboslav Práza, Srbce
Zdeňka Zamastilová, Srbce
Marie Štollhofová, Bělá
Marie Zikušková, Domanice
Anna Vasjanovičová, Luže

Na Městském úřadu v Luži byly 14. června slavnostně přivítány děti
Tereza Košňarová, Radim
Tadeáš Lacman, Luže
Vojtěch König, Luže
Tobiáš Trunec, Radim
Matyáš Záleský, Radim

Sofie Revunec, Luže
Natálie Peřinová, Luže
Daniel Hrubý, Bělá
Alžběta Remešová, Luže
Matouš Podolský, Luže

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Miloslavem Štollhofem, Bělá - 87 let
Annou Holingerovou, Luže - 83 let
Vladimírem Lacmanem, Luže - 84 let
Marií Drahošovou, Luže - 71 let

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství
Rastislav Hajko a Hana Kantová
Václav Ulrych a Eva Habětinková

V kostele Panny Marie na Chlumku uzavřeli manželství
Filip Walkman a Milada Novotná
Jan Komínek a Věra Nešínová

INFORMACE PRO OBČANY - RODIČE NAROZENÝCH DĚTÍ
Vzhledem k tomu, že již od 1. července 2012 nejsou městu předávány úřadem s rozšířenou působností
informace o změnách v evidenci obyvatel (narození, úmrtí, uzavření manželství, odhlášení trvalého pobytu
apod.), není evidence obyvatel aktuální, což nám velice ztěžuje práci nejen při organizování slavnostního
vítání občánků.
Z tohoto důvodu žádáme občany - rodiče narozených dětí, pokud mají zájem o účast na vítání občánků, aby
nás informovali o narození dítěte pokud možno co nejdříve.
Kontakt: Lenka Vejvodová, 469 633 986, lenka.vejvodova@luze.cz.
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AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Po několika deštivých dnech se konečně umoudřilo
počasí a my jsme mohli uskutečnit naplánovanou
akci společné oslavy Dne dětí žáků 1. – 5. ročníku
ZŠ Smetanova ve Skutči a 1.- 2. ročníku ZŠ
Luže.Ráno 7. června jsme se probudili o něco dříve
než jindy, což nám vůbec nevadilo,a to vše proto,
abychom byli co nejdříve na hradě Košumberku.Rychle jsme se převlékli, během chvilky se
na hradě „zjevilo“ dokonce 6 malých bílých paní
„Leontýnek“ a k nim patřilo 18 trpaslíků-pomocníků. Bleskově jsme připravili soutěže a netrpělivě
čekali, až dorazí soutěžící. Všechny nejprve
společně s asistencí trubačů přivítal sám pán hradu
Slavata, popřál jim mnoho úspěchů a varoval je
před špatnými skutky na hradě. Při soutěži děti
skládaly znak města Luže i Slavatovský znak,
stavěly věž z kostek, na vyhlídce probíhala
matematická soutěž ve sčítání a vyhledávání
letopočtů a házelo se i papírovými koulemi na
maketu papírového hradu.

PÍSKÁNÍ PRO RADOST
A PRO ZDRAVÍ

Po skončení nás čekala na cvičáku příjemná
svačina v podobě opečeného špekáčku.Chtěli
bychom poděkovat vedení města Luže a paní
kastelánce za to, že jsme tento krásný den mohli
oslavit na Košumberku.
Žáci 4.ročníku ZŠ Smetanova ve Skutči

Vážení rodiče, milé děti, nabízím výuku hry na
sopránovou zobcovou flétnu – tedy píšťalku.
Cílem a smyslem mého přístupu není mistrovsky
zvládat stupnice a etudy či ovládnout detailně hudební
teorii. Zaměřuji se na to, aby pískání bylo zábavou a
aby děti mohly kdykoli vytáhnout píšťalku a jen tak pro
radost, nebo společně s druhými, si zahrát známé
písničky. K tomu připojuji soustředění se na správné
brániční dýchání, které je prevencí nemocí dýchacích
cest a pomáhá i astmatikům. Coby muzikoterapeut
přidávám muzikoterapeutické způsoby práce, dávám
prostor pro sebevyjádření, při výuce používám různé
rytmické nástroje, společně s dětmi hraji nebo
zpívám.

Hrát na píšťalku se mnou mohou ti, kdo začínali v
mateřské škole, baví je to, ale do hudebky chodit
nechtějí, i ti, kteří na flétnu nikdy nehráli. Na věku
nezáleží. Neváhejte mne kontaktovat a domluvit se.
Pískat budeme v prostorách mateřského centra,
začneme na přelomu září a října. TĚŠÍM SE NA VÁS!
Mgr. Alžběta Jasanská, tel.: 606 728 504

DĚTSKÝ DEN SE VYDAŘIL
V neděli 9. června se uskutečnil 10. dětský košumberský den se zaměřením na podporu činnosti
humanitární organizace ADRA. Děkujeme Pánu
Bohu, že po několika týdnech, kdy pršelo, nám dal
krásné polojasné počasí bez deště. Povodně minulých dní byly nakonec také důvodem, že jsme změnili účel sbírky z podpory zdravotnického zařízení
Itibo v Keni na pomoc při povodních. Přes dvě stě
návštěvníků dětského dne přispělo v dobrovolných
darech do sbírky, která v konečném součtu činila
17 417 Kč. Prostředky již byly odeslány na povodňové konto ADRA. Děkujeme všem dárcům a moc

si vážíme jejich darů, které jistě pomůžou potřebným. Vzájemná pomoc a pochopení pro bližní
v nouzi je právě to, co lidi činí lidmi.
Celý dětský den na Košumberku zorganizovali
dobrovolníci z místního sboru Církve adventistů
sedmého dne za podpory těchto sponzorů, kterým
velmi děkujeme a jejichž sponzorské dary naplnily
velký koš tomboly: Město Luže, Autoopravna
Radoň, Drogerie Teta P. Ratzenbek a Hračky
B. Brichtová.
Jak bylo na plakátech i v tisku oznámeno, dětský
den se konal na motivy pohádkového příběhu

Shrek. Na přiložených fotografiích můžete vidět,
jak to na Košumberku vypadalo - kostýmy se
vskutku vydařily, postavičky jako by z filmu vystoupily. Shrek i Fiona byli opravdu skvělí. Děti plnily
různé úkoly, získávaly odměny a mnohé z nich,
místo aby hledaly ztracené trpaslíky, se radši
nechaly vyfotit s krásnou Sněhurkou. Moc děkujeme i paní Hrubé a žákům ZUŠ za vtipné divadelní
představení Tři zlaté zuby děda Vševěda, které celý
dětský den zakončilo.
Za tým organizátorů
Čestmír Šťovíček
-4-
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PRÁZDNINOVÉ BUBNOVÁNÍ V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ

Městská knihovna
v Luži bude z důvodu
celkové revize knižního fondu
ve dnech
2. 8. 2013 - 12. 8. 2013
UZAVŘENA.

Už jste někdy hráli na africký buben djembe? O prázdninách si to můžete přijít vyzkoušet do areálu Hamzovy
odborné léčebny. Budeme tam na vás čekat s dvacítkou bubnů, ale i s dalšími nástroji, na které se nemusíte učit hrát. Prostě je chytíte do ruky a přidáte se.
Bubnovat, hrát a zpívat pro radost a uvolnění budeme
ve čtvrtek 11., 18. a 25. července od 16 hodin v altánu
nedaleko hlavní vrátnice. Při špatném počasí se schováme v kongresovém sále léčebny.
Hrát na buben mohou přijít zkusit všichni, na věku
a fyzické kondici nezáleží. A proč byste měli? Je to
jednoduché, zvládne to každý. Při bubnování ze sebe
uvolňujeme emoce, napětí, agresi, stres... Společná
hra působí na sladění skupiny, přináší radost, společný prožitek, uvolnění a tím také léčí. Bubnování
oběma rukama navíc působí na propojení a vyladění
mozkových hemisfér. Pomáhá při problémech s psaním, čtením a řečí, přispívá k rozvoji koordinace.
Vstupné je 45 korun.
Na letní setkání s vámi při hudbě se těší muzikoterapeuti Alžběta a Pavel Jasanští. Více o nás najdete na webu
zemezneni.webnode.cz, své dotazy můžete volat na
tel.: 606 728 504.

KRAJSKÉ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2013
Závodit jsme jeli v pěti s podporou dvou vedoucích.
V naší družině byli Jakub “Jemnej“ Hrubý, Tonda
“Trapper“ Vodvárka, Petr “Zpomaflex“ Michalíček,
Kristián “Kiki“ Hrnčál a David “Tráva“ Trávníček. Z
vedoucích Pavel “Kouďák“ Menc a Eliška “Liška“
Krejsová.
Den první - Příjezd
Do srubu jsme přišli v 16:30 a rozebrali jsme si
společné věci (stan, kotlík, …) a z batohů vyndali
věci přebytečné (hromosvod). Vyřešili jsme ještě
pár organizačních věcí a vyslechli si i nějaké ty rady k
navigaci a první pomoci. Potom nám už jel autobus
do Chrasti, kde se taky závod konal. Pan řidič nás
vysadil kousek od fotbalového hřiště, kde jsme si
postavili stany a zaregistrovali se. Ještě před
zahajovacím nástupem jsme si překreslili stanoviště
do mapy a doplnili si legendu. Plánování trasy jsme
si nechali na ráno. Po nástupu, kde byli přiřazeni
průvodci k jednotlivým družinám, šli všichni k
táboráku, kde se na střídačku zpívalo a hrály se
scénky, které měl každý připravené. Zhruba v
jedenáct hodin večer se všichni přesunuli do
Kláštera v Podlažicích. Tady začala příběhová linie
závodu, která se držela známé pověsti o Kodexu
Gigas neboli Ďáblově Bibli. Potom se každá závodní
skupinka představila. Okolo půlnoci jsme už
spokojeně usínali ve stanech.

Den druhý - Závod
Vstávali jsme v šest hodin ráno a hned jsme sbalili
stany, vyndali mapu a upřesnili jsme si trasu mezi
stanovišti. Po snídani a nalezení našeho průvodce
Jirky z Litomyšle jsme vyrazili přes náměstí na
stanoviště 6. Cestou jsme ještě nakoupili oběd,
večeři a snídani na neděli. Šesté stanoviště, neboli
“Lesní labyrint“ jsme dobyli jako první, takže
všechny neozkoušené mouchy jsme si slízli my. Ale
i přes zdržení jsme urvali plný počet bodů. Potom
nás cesta vedla na “Lektvary“, což bylo stanoviště
číslo 1. Tady jsme získali 32,4 bodu z 36. Potom přes
dlouhou lesní cestu na 4, kde jsme zase ztratili body
kvůli tomu, že jsme tam byli první. Špatně napnuté
lano nás stálo 12 bodů. Potom jsme zamířili na
čtrnáctku, kde jsme se dozvěděli, že potřebujeme
zadání ze 2, která byla kousek od 4. Tak jsme vyrazili
na 2. Tam nám ukradli vedoucího, jehož batoh jsme
vlekli zase na 14. Za to, že jsme si Jirku nechali vzít,
jsme dostali 4 body mínus, ale za rozluštěnou šifru
na 14 jsme dostali zase plný počet. Potom znovu
přes dvojku jsme šli na 7, kde byly různé lanové
překážky, které jsme překonali znovu za plný počet.
Ten jsme dostali i na 3 za rozluštění další šifry
a nalezení ďáblova znamení v krajině. Potom ale
přišla 5 a s ní zdravověda. Tam jsme pohořeli,
ostatně jako každé závody, a odešli odtud s 13 body
z 36 a prázdnou lékárnou. Potom jsme se cestou na
tábořiště zastavili v muzeu na nepovinném
stanovišti. K tábořišti jsme dorazili chvíli před šestou
hodinou a při jeho hledání jsme si každý nasbírali pár
klíšťat. Kikin byl nejlepší cíl pro parazity a celkem jich
napočítal asi 12 přisátých. K večeři jsme si udělali
těstoviny s kečupem a zeleninou. Potom jsme
postavili stany a vrátili drn do ohniště. Chvíli jsme
chytali lelky, ale potom přišli na řadu brány.
Zpomaflex se šel utkat s historií a znaky skautingu,
Trapper začal řešit detektivní příběh a my ostatní
jsme postavili Kikinovi přístřešek v rámci brány
osamělost. A za to, že tam vydržel až do rána, jsme
získali plný počet bodů. Potom už jen noční balení
v rámci Rádcovské brány a klidný spánek.
Jemnej
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Den třetí - Konec závodu a výsledek
Vstávali jsme zhruba kolem šesté. Mysleli jsme si, že
z našeho stanoviště budeme odcházet první, ale když
jsme vylezli ze stanů, někdo už byl pryč a zbytek balil.
Po uklizení jsme vyrazili procházkovým pochodem
směr Ďábel. Těsně před ním jsme se střetli s Jirkou.
Nejdřív byly malé problémy s tím, že jsme ještě
neměli hotové brány a Ďábel měl být posledním
úkolem. Avšak po zavolání „big bossovi“ nám
to prošlo a my jsme mohli pokračovat. Všechna
čísla, která jsme dostali za splnění úkolů předchozího dne, jsme použili na otevření tajemného svitku
s „receptem na zabití Ďábla“. Vešli jsme tedy do
sklepení, kde plála pochodeň a zněl starý chorál.
Pokropili jsme zem před Pánem pekel vlastnoručně
uvařeným čajem, zařvali: „Neprojdeš dál!“ a společně odříkali latinské zaklínadlo. Ďábel zmizel a my
se vrátili na základnu, kde jsme ohlásili konec
závodu. Nějakou dobu jsme tam čekali a potom jsme
šli splnit poslední část závodu: brány. Ty se nám
celkem povedly, a jak jsme se později dozvěděli, byli
jsme v nich 3. nejlepší. Od chvíle, kdy jsme dokončili
brány, jsme se už jen flákali, opalovali se, fandili
fotbalistům a poslouchali písničky. Vyhlášení
proběhlo ve 2 hodiny, ceny byly dobré, ale vedoucí
nedokázali vytvořit tu pravou napjatou atmosféru.
Nutno říci, že kdyby nebylo technických problémů,
zkorumpovanosti vedoucích a kdybychom trošku
zamakali na zdravovědě, byli bychom na 100%
minimálně 3. a čekal by nás za odměnu obrovský
koláč. Bohužel, svět je zkažený a odšoupli nás až na
4. místo z osmi.
Trapper
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NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA DaR
Z DĚNÍ V CENTRU
I v měsíci červnu, kdy už se všichni těší na prázdniny,
pokračovaly v Rodinném centru DaR pravidelné programy. Jedna ze střed byla věnována hře na námořníky. Děti si společně vyrobily námořnické čepice a papírové lodičky, které pouštěly na zahradě v bazénku.
Na chodníku před školkou potom malovaly moře a vše,
co se dá na námořnických výpravách potkat.
Jeden z pravidelných pátků, které bývají věnovány
vaření, byl nazván Zkus kuskus. A všichni si na této
pšeničné příloze výborně pochutnali.

Vzdělávací program M-ANIMA (projekt financovaný
z EU pro maminky na rodičovské dovolené nebo nezaměstnané, které se snaží najít zaměstnání) se výborně
rozběhl. V Rodinném centru DaR se schází v úterý
jednou za dva týdny téměř desítka maminek, které na
sobě chtějí pracovat a zamýšlet se nad současným
způsobem života. Pochvalují si, že se mohou na
chvilku zastavit a věnovat se samy sobě, svým potřebám, touhám, představám, které mohou společně
sdílet. A přitom jsou nablízku svým dětem.
V uplynulém měsíci jsme diskutovaly o možnostech
a omezeních dnešních žen ve srovnání s našimi babičkami, uspořádaly jsme si naše nejdůležitější hodnoty
a vytvořily si tak životní plán, podle kterého můžeme
směrovat naše zásadní rozhodnutí. Ohodnotily jsme
si finančně všechny domácí práce, které vykonáváme,
a dospěly jsme k docela vysoké částce. Přestože
je rodina zaměřena hlavně na vztahy (ne na výkon),
vzniká nová hodnota. Také jsme si uvědomily, co nám
dělá starosti, ale také radosti a kde můžeme čerpat.
Už teď se těšíme na další setkání, sdílení názorů,
postojů a diskuze nad dalšími tématy.

DĚTSKÝ DEN
Vůně cukrové vaty a dětský smích doprovázely pondělní odpoledne (17. června) v zahradě RC DaR v Luži.
Konala se tu totiž Zahradní slavnost – chcete-li Dětský
den, který musel být 31. května pro deštivé počasí
zrušen. Tentokrát téměř dvěma stovkám zúčastněných
počasí přálo až příliš. Ukazatele teploměrů totiž toho
odpoledne překročily 30 stupňů Celsia.
Děti si na nově zpřístupněné zahradě Rodinného centra užívaly spoustu zábavy. Fronta stála na cukrovou
vatu, která byla zdarma, stejně jako klouzací hrad
a trampolína. Bazénky, které původně sloužily k zábavnému lovení ryb, se brzy staly vyhledávaným místem
k osvěžení. Ve stínu se mohli schovat ti, kteří zamířili
do parku pod Chlumkem. Tam totiž na děti čekala jízda
na koni. Na Zahradní slavnosti nechybělo ani výtvarné

tvoření, děti tentokráte zdobily krtečkův dort. Celou
atmosféru dokreslovala kapela Galaxis ze Základní
umělecké školy.
Děkujeme tímto všem zůčastněným a hlavně dobrovolníkům, kteří s organizací pomáhali. Za všechny děti
také ještě jednou děkujeme sponzorům Dětského dne.
Jsou to: Město Luže; Alfa 3, s.r.o.; p. Arnošt Petráň Restaurace Vídeň; Místní organizace SPOZ a Přírodní
cesta.

PRÁZDNINY V RODINNÉM CENTRU
A je to tady, máme tu prázdniny! Děti vyrážejí za dobrodružstvím a rodiče se těší na dovolenou. Odpočinek
si vybereme i my v Rodinném centru. Z pravidelných
programů nám v červenci zůstanou pouze středeční
odpoledne. Budeme se setkávat od 15 hodin a prázdninová odpoledne budou věnována čtení příběhů,
pověstí či pohádek, díky kterým se vypravíme kolem
světa. Takže to bude také vlastně taková velká prázdninová dovolená, navíc poučná!
3. července:. Putování dvou bratří
Povídání o Cyrilu a Metodějovi, dvou slovanských
věrozvěstech. Hry v terénu, tajné zprávy a šifrování.
10. července: Proč jsou Romové cikáni?
„...Proč páni, kněží i dnešní lidé říkají nám Romům
cikáni? Proč nám tohle jméno dali, proč se na nás to
přízvisko lepí až dodnes? Proč? To proto, že jsme
ošidili Pánaboha...“ Přečteme si romskou pohádku
a budeme si vyprávět o Romech a o tom, jak se jejich
kultura – hudba, příběhy, výtvarné umění – liší od
té naší.
17. července: Když ještě po Zemi chodil Iktómi
Společně se vydáme k Lakotům – indiánskému kmeni
Severní Ameriky, a povíme si něco o Iktómim, hlavní
postavě lakotských mýtických příběhů, věčném šibalovi a vtipálkovi. Samozřejmě nebude chybět čtení
mýtů, tolik odlišných od těch našich, hudba a obrázky.
24. července: Čarodějnice a princezny dalekého
Tibetu
„...V místě zvaném Akakij žila žena jménem Gomakij.
Měla syna, kterému říkala Guru Čhovang. Ta žena byla
čarodějnice. A to ne ledajaká čarodějnice, ale pěkně
zuřivá a zlá...“
Kde je Tibet? A kdo tam bydlí? Společně se vydáme
daleko na Východ a přečteme si příběhy, které zde po
staletí přežívaly díky lidovým vypravěčům. Přidáme
hudbu a obrázky.
31. července: O Kacafírkovi na Košumberku
...“Byl přece jen Čtverák a Šibal ten Kacafírek,
ale nikdy se ve světě neztratil, protože měl srdce ze
zlata...“ Vydáme se po stopách vtipálků a hádankářů.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR INDIÁNI VE MĚSTĚ
Poslední šanci přihlásit se na příměstský tábor mají ti,
kdo dosud váhali. Ještě tři děti se mohou přidat mezi
„indiány“, kteří si předposlední srpnový týden budou
užívat prázdniny společně v zázemí Rodinného centra
DaR a v týpí na louce u splavu pod Košumberkem.
A co děti na táboře čeká? Budeme vyrábět indiánskou
čelenku a vestu, malovat na kameny, střílet z pravého
indiánského luku, lovit „bizona“, pokusíme se rozdělat
oheň bez zápalek či zapalovače, naučíme se základům
hry na bubny djembe, denně si budeme zpívat a jedno
odpoledne bude věnováno jízdě na koni. Povíme
si také o indiánech a jejich životě.
Aktivity budou pro děti, které budou spát doma, připraveny od 7 do 16 hodin, vyzvednout je bude možné
ještě do 16.30. Zázemí bude v RC DaR v Družstevní
ulici 366 se zahradou a místností s ping-pongem
a v týpí na louce u splavu pod Košumberkem. Stravovat se budeme v Hamzově léčebně. Cena příměstského tábora je 1000 korun a zahrnuje jídlo (oběd
a svačiny) a pitný režim na pět dní, tvořivý materiál
a další aktivity - například jízdu na koni. Poslední
zájemci by se měli co nejdříve domluvit na telefonním
čísle 606 728 504 a zároveň po domluvě zaplatit
nevratnou zálohu 500 korun.
Rodiče dětí, které jsou již na tábor přihlášeny, dostanou podrobnější informace o táboře do svých emailů,
které uvedli při přihlašování dítěte. V průběhu léta
můžete v případě nejasností ohledně tábora volat na
tel.: 606 728 504.
Pojišťovna dětem na tábor přispěje
Pro ty, kteří jsou již na tábor přihlášeni, tu máme jedno
příjemné upozornění. Všeobecná zdravotní pojišťovna
nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek
ve výši až 1000 Kč mimo jiných i na úhradu účasti dětí
na letním táboře.Rodiče dětí, které jsou u této pojišťovny registrovány, mohou tedy požádat o proplacení
celé tisícikoruny. K tomu potřebují doklad o zaplacení
celkové ceny tábora a vyplněnou přihlášku. S nimi
se pak nejlépe osobně dostaví na některou z poboček
pojišťovny. Doporučujeme zažádat o příspěvek
co nejdříve!
Více informací najdete na: www.vzp.cz. Do vyhledávání v pravém horním rohu stačí zadat: příspěvek na
tábor. O radu si můžete zavolat i na tel.: 606 728 504.

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE
DĚKUJE
všem občanům Luže a okolí
(zvláště studentům a učitelům GSŘMR ve Skutči)
za všechny hmotné i peněžní dary věnované obětem
letošních povodní.
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VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Tentokrát jsme ve vlastivědném kroužku vzhledem
k dvouměsíčním letním prázdninám vzpomínali na
světového entomologa Dr. Františka Klapálka, který
se narodil 30. srpna 1863 v Luži. Studoval v Litomyšli
v letech 1873 - 1881 a později v Praze na pražské
univerzitě zoologii. Vydával jak své práce všeobecně
zoologické, tak i mimořádně ve světě hodnocené
a vlastními vyobrazeními doprovázené práce entomologické. Práce o hmyzu vydával i v němčině, angličtině
a bulharštině. Pod názvem „O vzniku druhů“ vydal
stěžejní dílo Darwinovo v roce 1914.
V roce 1904 založil Českou společnost entomologickou, které byl předsedou. Jeho mimořádně rozsáhlé
sbírky hmyzu převzalo v roce 1928 Národní muzeum.
Angažoval se i společensky, kdy byl předsedou Českého všeúřednického svazu. Jako učenec evropského
významu byl členem České akademie věd a umění,
Královské společnosti nauk v Praze a Královské akademie nauk v Madridě.
Zemřel 3. února 1919 v Praze. Na jeho počest byl
časopis České společnosti entomologické nazván
„Klapálekiána“.
Příští jednání kroužku se bude konat 16. září 2013
opět ve 13,00 hodin na Městském úřadě v Luži.
Z.M.

Prodám starší zachovalou železnou
bránu s brankou, cena dohodou.
Kontakt: 721 928 694.
Prodám na náhradní díly nebo opravu
automatickou pračku Whirlpool AWOD
45 140 A + A = 5 kg, přední plnění,
stará 2 roky, nutná výměna ložisek.
Jiné závady žádné, pěkná.
Cena dohodou, levně. Tel.: 723 560 339.
Nabízím strojové čištění interiérů aut,
sedacích souprav a koberců.
Objednávky na telefonním čísle
604 640 119 - Blažena Stoklasová.

KURZ REFLEXOLOGIE PRO KAŽDÉHO
7. - 8. září 2013
penzion Harmonie Luže

Rodinné centrum DaR (Děti a Rodiče) spolu s ŘKF v Luži
Vás srdečně zvou u příležitosti první chlumecké pouti

7. července 2013 od 13:30
v kostele P. Marie Pomocnice na Chlumku
na přednášku pana Mgr. Jana Špilara na téma

Netichá domácnost aneb domluvíme se?
o komunikaci mezi manžely

Program semináře:
Reflexologie plosky nohy - I. pohybový systém
Reflexologie ruky
Body první pomoci při akutních stavech
Harmonizační sestava pro posílení celého organismu
Lektor: paní Eva Marie Horáková
Závazné rezervace a bližší informace:
telefonicky: 736 776 038
e-mailem: pensionharmonieluze@email.cz
Každý účastník semináře obdrží Certifikát o absolvování kurzu. Zajistíme případně i ubytování,
přímo v prostorách penzionu. Občerstvení zajištěno - přestávka na oběd - výběr z jídelního lístku. Výukovou literaturu a DVD můžete zakoupit
přímo na akci.
Na setkání s Vámi se těší
Eva Marie Horáková

Skutečská investiční s. r. o.
NABÍZÍ
1. byty k pronájmu v domě pro seniory - Luže, Košumberk 74.
Byty jsou vhodné pro soběstačné seniory od věku 70 let, případně mladším seniorům,
kteří mají alespoň první stupeň invalidity.
2. dále byty k běžnému pronájmu.
Byty budou k dispozici v průběhu srpna až září 2013.
Další informace poskytne na telefonním čísle 733 763 429 Hana Štěničková.
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