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FOTBALISTÉ LUŽE VÉVODÍ KRAJSKÉ I. B TŘÍDĚ

Fotbalisté našeho mužského A týmu vévodí celý podzim tabulce krajské soutěže I.B třídy. Z 13 zápasů mají na kontě 11, 1 remízu výher a 1 prohru, skóre 34:10 a před druhými
Nasavrky mají náskok 8 bodů a tak jarní část budou zahajovat s dostatečným náskokem z prvního místa. Pokud se v mužstvu dosavadní forma udrží, mohli by naši fotbalisté
postoupit o třídu výš. Každý posun o soutěž výše však není jen o zvyšování výkonnosti mužstva, ale také o navyšování rozpočtu a tím pádem o hledání sponzorů. Nemusí jít
o velkého sponzora, který se v dnešní době hledá těžko. Spousta malých částek dokáže jednu velkou bohatě zastoupit. Jednou z možností podpory je zakoupení si pernamentky na jarní část za 100,-Kč.

RÁDIO LUŽE 93,2MHZ SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
Od nástupu na radnici v roce 2010 jsme řešili problém
„místní rozhlas“. Neustále něco nefungovalo. Drátový
rozvod po městě byl dožitý, bezdrátový převážně
v místních částech často nefungoval pro selhání baterie nebo špatným přenosem signálu. Dále jsme se
potýkali s tím, že pro někoho byl rozhlas moc hlučný,
pro druhého moc tichý. Ten nadával, že se hlásí moc
málo, onem zase, že moc často a dlouho. Snažili jsme
se „to“ vylepšit, ale moc to nefunguje.
Cestou poznání
Minulý rok tak bylo rozhodnuto, že požádáme o radiovou frekvenci v kmitočtovém pásmu 85 - 106 Mhz,
kde vysílají klasická rádia, aby bylo možno rozhlas
poslouchat i běžně na rádiu a v podstatě kdykoliv.
Postupem času, jak jsme se prokousávali všemožnými podmínkami udělení licence a možností vysílat
dostatečně silný signál, jsme se dostávali do realizace
rádiového vysílání se vším všudy. A řekli jsme si:
„Vlastně proč ne?“ Proč, když žijeme v mediální době,
by město nemohlo mít své rádio, které nabídne svým
občanům servis z místa, kde žijí, a z nejbližšího okolí
aktuálně, rychle a mnohem obšírněji, než se vejde do
jedné maximálně 7 minutové smyčky „rozhlasu“. V
úterý 3. září jsme spolu s místostarostou v odpoledních hodinách obhajovali tento koncept před Radou
pro rozhlasové a televizní vysílání a to úspěšně.
Musím říct, že mě členové RRTV překvapili. Pozitivně.
Probrali jsme všechna úskalí projektu, všechny
úžasné věci, které by tím mohly vzniknout, a z jejich

mluvy bylo cítit podobné nadšení pro věc, které jsme
tam vyzařovali my. Je fajn cítit podporu od lidí, kteří
jsou vesměs odborníky v oblasti kulturní, pedagogické
a sociologické, s velkými zkušenostmi a přehledem.
Dobré ráno, tady je rádio Luže
Než uslyšíte v éteru tuto větu, čeká nás mnoho práce
cca 6 měsíců. Představa je taková, že několikrát do
hodiny proběhnou servisní informace a v celou bude
vždy krátké zpravodajství z města a okolí. Mezi mluveným slovem bude hrát hudba od 60.let po současnost.
Postupně by se měl vyprofilovat tým mladých lidí, kteří
začnou program rádia plnit různými reportážemi

a zajímavými pořady. To, jak bude naše rádio vysílat,
budeme moci ovlivnit samozřejmě my všichni.
Je rádio drahé?
A co to bude stát? Roční režijní náklady za poplatky na
frekvenci, autorské poplatky, energie, spotřební materiál vyjdou na nějakých 30 tisíc korun. Samozřejmě do
výdajů mohou nejvíce zasáhnout případné mzdové
náklady. Předpoklad je, že tu základní agendu zvládneme v rámci stávajících zaměstnaneckých poměrů
a případné rozšiřování by mělo jít spíš cestou dobrovolnosti. Věřím, že se najde stále dost mladých lidí,
kteří to, že mohou dělat úžasnou tvůrčí práci pro místní
rádio, budou dělat zadarmo. Samotný rozjezd rádia
přijde na částku, kterou průměrně každý rok dáváme
do oprav neefektivního bezdrátového rozhlasu, což je
200 tisíc korun. Dále se samozřejmě jedná o vybavení
studia. To se však dá realizovat postupně, podle toho,
jak se bude rádio rozvíjet. V rozpočtu je třeba počítat
také s příjmy z reklamy, které mohou být velmi zajímavé. Rádio by totiž mělo mít možnost poslouchat cca
10.000 občanů v regionu.
Co bude na konci
Cílem je tedy provozovat rádio, které bude informovat
o všem podstatném a stávající rozhlas mít funkční
pro případy nouze (povodně, požáry a jiné). Ve městě
mít drátovou síť a v místních částech postupně instalovat centrální digitální hlásiče, které budou napojeny
na integrovaný záchranný systém.
starosta
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OPRAVY PAMÁTEK NA VSÍCH
Při letošní červencové vichřici došlo mimo jiné k vážnému poškození křížků v Bělé a Dobrkově. Způsobená
škoda je odhadována na desítky tisíc, a proto jsme rádi, že na obnovu těchto památek bylo možné využít dotaci z Pardubického kraje. Dotační titul zprostředkoval
našemu městu Svazek obcí Košumberska a v první fázi
se bude jednat o 30 tisíc korun, což je 60 % nákladů.
Z oslovených firem byl jako realizátor akce vybrán pan
Aleš Košvanec, který předložil tento návrh oprav (zkráceno):
Restaurování Kříže v Bělé
Před zahájením samotných restaurátorských prací
bude nejdříve odstraněn poškozený dřevěný plot.
Všechny kamenné prvky budou šetrně očištěny a dojde k lokálnímu zpevnění kamene a k fixaci poškozených nebo odlomených částí. Chybějící modelace
tohoto kamenosochařského díla bude vhodně doplněna a nevyhovující tmely z předchozích opravných
zásahů budou odstraněny nebo retušovány. V další
fázi restaurátorských prací budou rovnány schody
pod podstavcem a kamenné sloupky, k jejichž vyvrácení došlo růstem lip v minulosti v jejich blízkosti.
Poté bude do sloupků osazen nový dřevěný plot, který
by měl být rekonstrukcí původního. V závěrečné
fázi celkové opravy dojde k hydrofobní impregnaci
kamene.

Restaurování Kříže v Dobrkově
Při restaurování křížku na Dobrkově bude také nejdříve demontován poškozený dřevěný plot. Povrch
kamene bude šetrně očištěn od biologického napadení, prachu a nevhodných nátěrů z minulosti, které
pokrývají celý podstavec. Dále dojde k doplnění chybějících částí v modelaci kamenných prvků a retuši
barevnosti. V další fázi bude vyzlaceno písmo na
desce umístěné na dříku podstavce.
Z kamenné hlavice, která byla sražena větvemi lípy
ze svého původního místa na podstavci, bude odstraněna odlomená patka litinového kříže. Ten vyžaduje
v místě odlomení opravu a celý pak vhodnou povrcho-

vou úpravu. Figura Krista bude demontována, zbavena nevhodného nátěru a následně pozlacena. Dále
dojde k opravě železné vzpěry a litinový kříž s Kristem
bude společně s pískovcovou hlavicí osazen zpět na
své původní místo. Závěrečné práce budou hydrofobní impregnace kamene a osazování nového plotu
do kamenných sloupků.
Práce na křížku v Bělé, který se po odstranění stromů
stal velkou dominantou prostoru, začaly již tento měsíc.
Dokončení je naplánováno na jaro. Opravy dobrkovského křížku budou zahájeny až v druhé polovině roku
2014.
V souvislosti s opravou v Bělé se obracíme na čtenáře
zpravodaje s prosbou. Hledáme co nejstarší fotografii
křížku a především původního vzhledu jeho oplocení.
Pokud někdo takový snímek vlastníte, prosíme o zapůjčení Městskému úřadu v Luži ke zhotovení kopie.

Libor Aksler

NABÍDKA PRONÁJMU BYTŮ
MĚSTA LUŽE

VOLBY DO PS PARLAMENTU ČR
KONANÉ VE DNECH 25. - 26. ŘÍJNA 2013

Město Luže pronajme uvolněný byt v čp. 259,
v ulici U Stadionu v Luži, k nastěhování ihned.

VÝSLEDKY

VÝSLEDNÉ POČTY HLASŮ STRAN V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OKRSCÍCH

Byt č. 2
V přízemí, o velikosti 2 + kk (vybavený kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem), koupelna s WC (+ předsíň a sklep), celková započitatelná plocha bytu 46,98
m2.
Nájemné 2 072,- Kč/měsíčně + služby (celkem cca
3 800,-Kč)
Složení jistiny před předáním bytu ve výši trojnásobku
nájemného.
Nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok, s možností
prodloužení.
Byt č. 7
V přízemí, o velikosti 2 + kk (vybavený kuchyňskou
linkou, elektrickým sporákem), koupelna s WC
(+ předsíň a sklep).
Celková započitatelná plocha bytu 59,58 m2. Nájemné
2 462 Kč/měsíčně + služby (celkem cca 4 100 Kč).
Složení jistiny před předáním bytu ve výši trojnásobku
nájemného.
Nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok, s možností
prodloužení.
Pravidla přidělení bytů:
1. Podání písemné žádosti do 15-ti dnů od zveřejnění oznámení vyvěšením na úřední desce
2. Byt může být přidělen samostatně žijící osobě, jejíž
průměrný měsíční příjem v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za
národní hospodářství.
3. Osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství.
4. Osoba (ani člen domácnosti) nemá vlastnické nebo
spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k
bytovému nebo rodinnému domu.
Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě na
tel. čísle: 469 633 984.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 15.
11. 2013 na podatelně Městského úřadu v Luži.
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VÝPIS USNESENÍ

POPELNICE
NA KUCHYŇSKÝ OLEJ
Po městech a místních částech, kde se nalézají
místa s kontejnery na tříděný odpad, byly rozmístěny popelnice na použitý kuchyňský olej
a tuk. Do popelnic se vkládá v PET lahvích nebo
plastových obalech od samotných olejů a tuků.
Cílem je umožnit občanům tento druh odpadu
bezpečně odkládat a nezatěžovat tak odpadní
trubky, čistírnu odpadních vod a zejména životní
prostředí.

NEVYUŽITÁ ŠKOLA V BĚLÉ
SE PŘEMĚNÍ NA BYTY
Dlouho nevyužívaná a chátrající budova bývalé
malotřídky v Bělé projde zásadní rekonstrukcí.
Podkroví a první patro se přemění na byty pro
seniory. Přízemí bude upraveno tak, aby mohlo fungovat jako zázemí pro místní obyvatele
a spolky. Rozpočet na rekonstrukci je ve výši 8,6
mil.Kč. Lesy Luže s.r.o., kterým budova patří,
obdržely dotaci ve výši 3,6 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Zbývající část finančních
prostředků bude investována v letech 2014
a 2015. Předpoklad je, že první nájemníci se budou moci stěhovat na podzim roku 2015. V budově vznikne 6 bytů 2+1 o velikosti 50 - 70m2.
Tyto byty budou bezbariérové a v budově bude
výtah.

SKLÁDKA DOLEČKA
Upozorňujeme na změnu provozní doby. Se
změnou času z letního na zimní se mění pracovní
doba na skládce v pondělí a ve středu a to od
8 hod do 11hod a 12hod do 16 hod. Sobota zůstává nezměněna a to od 8 hod do 12 hod.

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ
POSEZENÍ
čtvrtek
12. prosince 2013
v 18,00 hodin
v klubovně pavilonu
L HL Luže
Program:
Vystoupení dětí ZUŠ Luže

z 16. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 18. září 2013
v zasedací místnosti
Zastupitelstvo města volí:
01/016
Předsedou finančního výboru Ing. Ladislava Zelenku,
nar. 3. 2. 1947, trvale bytem Luže, Voletice č.p. 5.
Zastupitelstvo města schvaluje:
02/016
Ověřovatele: Libor Aksler, Jiří Kopecký ml.
03/016
Návrhovou komisi: Mgr. Václav Šafránek, Jan
Stoklasa, Ing. Pavel Vodvárka
04/016
Program 16. zasedání zastupitelstva města.
05/016
Účetní závěrku Města Luže za rok 2012, dle přílohy.
06/016
Čerpání rozpočtu města za období I. - VIII. /2013, dle
přílohy.
07/016
Rozpočtovou změnu č. 2/2013, dle přílohy.
08/016
Finanční příspěvek ve výši 50 000,-Kč na opravu
kostela v Janovičkách, dle přílohy.
09/016
Smlouvu o půjčce Místní akční skupině Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, o.s. se sídlem Luže ve
výši 100 000,-Kč, dle přílohy.
10/016
Prodej p. p. č. 150 k. ú. Voletice o výměře 671m2
manželům J. a L. Nešetřilovým za cenu 30,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem, dle přílohy.
11/016
Prodej části p.p.č. 800/8 k.ú. Radim o výměře 39m2
za cenu 30,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem paní
M. Drbalové, Luže, dle přílohy.
12/016
Prodej p.p.č. 1119/5 k.ú. Luže o výměře 200m2 za cenu
50,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pro pana
K. Krejčího, Luže, dle přílohy.
13/016
Prodej p.p.č. 100/5 k.ú. Luže o výměře 72m2 za cenu
50,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem pro pana
J. Vostřela, Luže, dle přílohy.
14/016
Prodej části p.p.č 167/2 k.ú. Zdislav o výměře 2389m2

2

za cenu 30,-Kč/m + náklady spojené s prodejem pro
pana P. Kerharta, Zdislav, dle přílohy.
15/016
Odkup1/5 budovy č.p. 25 včetně příslušenství,
pozemků a trvalých porostů a pozemkové parcely č.
230/2 vše v obci Luže k.ú. Zdislav za cenu dle
znaleckého posudku od firmy Lesy ČR, dle přílohy.
16/016
Záměr odkupu části p.p.č. 1045 k.ú. Luže - bývalé
řečiště, ul. Hvězdecká od Povodí Labe, s.p. Hradec
Králové, dle přílohy.
17/016
2
Směnu p.p.č. 469/2 o výměře 231m , 470/4 o výměře
2
2
455m a 470/6 o výměře 225 m v k.ú. Doly ve
vlastnictví pana M. Novotného, Doly, za p.p.č. 1622/2
2
2
o výměře 77m , 1622/3 o výměře 143m a 519/3 o
2
výměře 723m vše k.ú. Doly ve vlastnictví města Luže,
náklady spojené se směnou hradí Město Luže, dle
přílohy.
18/016
2
Směnu p.p.č. 543/23 o výměře 1635m a p.p.č
2
1031/17 o výmeře 87m vše k.ú. Luže ve vlastnictví
pana Z. Krulicha, Luže za p.p.č. 19/49 o výměře
2
2
3477m a p.p.č. 16/28 o výmeře 92m vše k.ú. Doly ve
vlastnictví města Luže, náklady na směnu hradí město
Luže, dle přílohy.
19/016
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem
Luže a ČEZ Distribuce, a.s., dle přílohy.
20/016
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem
Luže a Mgr. Michaelou Drbalovou, Havlíčkův Brod, dle
přílohy.
21/016
Vstup Města Luže do Mikroregionu Hlinecko s omezeným výkonem činnosti, dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
22/016
Prodej části p.p.č. 800/4 v k.ú. Radim, dle přílohy.
Zastupitelstvo města revokuje usnesení:
23/016
ZM č. 12 z 12. 12. 2012 ve znění:
18/012
- výkup pozemků pod komunikací na Rabouň p.p.č.
470/6, 470/4 a 469/2 o celkové výměře 911 m2 ( dle
GP č.197-1145/2012) od pana Martina Novotného ,
Doly č.p. 8;

ZPRÁVY Z MATRIKY
V říjnu oslavili své životní jubileum
70 let Bohuslav Valek, Košumberk
75 let Božena Popelková, Košumberk
81 let Josef Remeš, Luže

83 let Libuše Sobotková, Luže
Zdeněk Profous, Luže
84 let Milena Steklá, Zdislav
Věra Čejková, Luže

PiňaKoláda

V uplynulém období jsme se rozloučili s

(znáte z TV ŠLÁGR!)
Projekce fotografií
Prodej vína

Na Městském úřadu v Luži byly 18.října slavnostně přivítány děti

Vstupné: důchodci a invalidní osoby
s doprovodem - zdarma,
ostatní - 30,-Kč.
Svoz a odvoz účastníků
z místních částí je zajištěn,
podrobný rozpis bude uveden
v prosincovém zpravodaji.
Vzhledem k rekonstrukci Sokolovny
se letošní akce uskuteční
v klubovně pavilonu L HL.

Františkem Dobošem, Luže - 77 let
Marií Šolyovou, Luže - 86 let

Martin Šmejda, Radim
Dominik Šincl, Luže
Eliška Sochorová, Luže
Kristýna Frenclová, Radim

Ella Schlosserová, Luže
Hubert Pešout, Rabouň
Filip Bulva, Luže

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství
Jan Kurka a Petra Matoušková

Zlatou svatbu – 50 let společného života oslavili v rodinném kruhu
Vladimír a Jaroslava Bártovi, Bělá
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TANEČNÍ TŘÍDY
Z lesů chladně fouká,
nebem letí mraky.
Myška z díry kouká,
kluci pouští draky.

Podzimní počasí nám v mateřské škole vůbec nevadí.
My máme každý den co na práci,užíváme si her a legraci. Pohybové dovednosti a smysl pro rytmus a kreativitu uplatňujeme v „malých“ tanečních tzv. Bejbytanečních, které každým rokem pro nás připravuje
Taneční škola BOHEMIA z Chrasti.
Nadšení a pohodu vnesla do tváří všech dětí pohádka
„Jak šel kozlík do světa“ sehraná kočovným loutkovým
divadlem KOZLÍK z Trusnova.
Vítr už pořádně fouká, ze stromů bere listí, z jiných
shazuje žaludy a kaštany.My je sbíráme, hrajeme si
s nimi, ale také myslíme na zvířátka z obory pod hradem Košumberk.
Podzim barví přírodu do celé palety barev.Při vycházkách vnímáme krásu a pestrost stromů,
listí a podzimních květů.Přírody si vážíme, a proto se ji
snažíme chránit.Třeba tím, že jsme se zapojili do projektu „Papír za papír“- shromažďujeme starý papír do
kontejneru u školky a za něj dostaneme recyklovaný na
malování, kreslení či jinou tvořivou činnost.
V naší škole se „výtvarnu“dobře daří. Již po sedmé
proběhne Vánoční tvoření tentokrát na téma: Vánoční
zvoneček.Zapojte se s dětmi do vytváření jedinečných
výrobků a přispějte svojí nápaditostí na výstavu, která
je součástí této předvánoční akce v MŠ.

Město Luže a Taneční, sportovní a kulturní centrum
Chrast otevřelo 30. 9. 2013 dvě taneční třídy pro děti,
které chtějí tančit a zaskotačit si. 1. třída „Berušky“
je pro děti od předškolního věku až po absolventy
1. třídy ZŠ. V současné době tančí 10 berušek
a 1 brouček. 2. třída „Star“ je pro absolventy 2. až 5
třídy ZŠ, kde máme 12 tanečnic. Tančíme každé

pondělí ve sportovní hale. Berušky od 15 do 16 hodin,
Star od 16 do17 hodin. Učí lektorka Lenka
Kratochvílová. Rodiče, kteří by měli ještě zájem
přihlásit své děti, tak můžou stále učinit na tel. čísle
lektorky 606 979 552 , nebo na MěÚ Luže u Miloslavy
Modráčkové, telefon 469 633 984, nebo příjít si rovnou zatančit.

SDH BĚLÁ

BUBNOVÁNÍ V LUŽI

VEPŘOVÉ HODY
SDH Bělá a hostinec "U Jonáše" Bělá pořádají
v sobotu 30. listopadu vepřové hody s prodejem přes
ulici. Prodej zabíjačkových pochoutek /prdelačka,
jitrnice, kroupáky, prejt, barvené kroupy, tlačenka/
začne od 9 hodin dopoledne.
Srdečně Vás zvou hasiči.

Pojďte s námi kráčet zimou za zvuku bubnů. I když
to zprvu vypadalo, že kvůli Pavlovu zranění se letos
v Luži bubnovat nebude, není to tak. Zájemci o pravidelné bubnování se mohou s námi opět setkávat vždy
v úterý jednou za dva týdny ve zkušebně Literárnědramatického oboru ZUŠ Luže (pod synagogou).
Od 16 hodin začne Bubnovací kruh pro děti, na něj
naváže Bubnovací kruh pro dospěláky a starší děti.
Rodiče, kteří se chtějí přidat k dětem, jsou vítáni. Oba
bubnovací kruhy jsou otevřeny začátečníkům i pokročilým, věnovat se budeme základům hry na djembe,
s pomocí hry na tělo (bodypercussion) budeme
upevňovat rytmus v nás. Seznámíme se i s dalšími etnickými nástroji, závěry setkání mohou patřit relaxaci.
Začneme 5. listopadu, do konce prvního pololetí nás
čeká šest setkání (5. a 19. 11., 3. a 17. 12., 14. a 28. 1.).
Cena je 270 Kč pro jednotlivce, 420 Kč pro dva členy
rodiny, 516 Kč pro tři členy rodiny.

Příjemný podzimu přeje kolektiv Mateřské školy Luže

SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
V sobotu 23. listopadu 2013
v 15:30 hodin
proběhne v kongresovém sále
Hamzovy odborné léčebny
přednáška manželů Hynkových s názvem:

Po hedvábné stezce
a jiných zákoutích Centrální Asie
Hynkovi k tomu napsali: Někdo se vydá na svatební
cestu na Kanáry, my jsme sbalili batohy a vydali se na
tři měsíce do Centrální Asie. Svou cestu jsme začali
v Kazachstánu a přes hory i historická města hedvábné
stezky, stopem i místní dopravou jsme přes Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán a Írán
zase dorazili zpátky do Čech. V první přednášce se
dozvíte o nejznámějších místech a zajímavostech
bývalých sovětských republik. Druhá přednáška, která
je plánovaná na leden, pak bude věnována Iránu.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů
s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Jste srdečně zváni. Čestmír Šťovíček

MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ....
Hostinec "U Jonáše" Bělá a skupina Ládi Kusého z
Hroubovic pořádají v sobotu 7.prosince od 14 hodin,
na sále hostince zábavné pásmo pro děti, plné her,
soutěží a diskotéku, s názvem "Možná přijde i Mikuláš.... ". O hudební produkci se postará Renek
Čáslavský. Zveme všechny děti i s rodiči. Přijďte si
užít hezké odpoledne.
Srdečně zvou pořadatelé
Jan Sychra st.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Na posledním setkání vlastivědného kroužku jsme
vzpomněli na dva kněze, kteří v tomto období měli
svá výročí. Byl to jednak Václav Oliva, který je znám
v Luži svou knihou „Z minulosti Chlumku u Luže
a jeho okolí“, který zemřel 17. 10. 1943 v Hrochově
Týnci, a lužský rodák František Novotný, známý
lingvista a historik, narozený v Luži 23. 10. 1768.
O osobnosti Václava Olivy vyšel článek Mgr.
Romana Pazderského v minulém čísle Lužského
zpravodaje. O životě Františka Novotného se
Lužský zpravodaj zmínil již několikrát.
Příští setkání kroužku je plánováno na 11. listopad
2013 opět na MěÚ Luže od 13,00 hodin.
Z.M.
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Klub cyklistů Luže - Košumberk provádí i nadále nábor
nových adeptů cyklistiky pod názvem „Hledáme nového mistra světa“. Zveme do našich řad jak chlapce,
tak děvčata od 8 let, kteří si rádi zasportují a rádi cestují jak po vlastech českých, tak i do zahraničí na závody a kempy. Věříme, že tímto sportovním vyžitím
také pomůžeme rodičům vyplnit volný čas jejich dětí
sportem. Bližší informace obdržíte u Jiřího Vavrouška
v prodejně jízdních kol „VELO“ na Košumberku nebo
na tel. čísle 739 030 616.
J. V.
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SKAUTI VE VÁLCE O CINTRU
SKONČILI NA STRANĚ VÍTĚZNÉHO NILFGARDU
Pátek 27. 9. 2013 - Cesta na Orlovy
V 16:00 jsme měli sraz s Trapperem, Zpomaflexem, Kikinem a Trávou. V 16:03 už nám jel autobus
do Chrasti u Chrudimi, kde jsme přestoupili na spěšný
vlak Antonín Slavíček (sp 1989), který nás zavezl
do Havlíčkova Brodu. Tady jsme nasedli do Rychlíku
číslo 684, který nás zavezl do Světlé nad Sázavou, kde
jsme počkali asi půl hodiny na "Cintra Car", který nám
odvezl věci, a my jsme se mohli bez zatížení vypravit
na bojiště, od kterého nás dělilo 13 kilometrů cesty.
Z nádraží jsme odcházeli asi ve tři čtvrtě na sedm
a cesta nám zabrala asi 3 hodiny, protože jsme museli
jít podél silnice a ne lesem, kde byla tma jako v pytli.
A kdo by chtěl bloudit navečer v neznámém lese, že?
Cestou jsme se ještě potkali s Kouďákem a šťastně
dorazili na bitevní pole. Na místě jsme se zaregistrovali, nechali si schválit zbraně (většinou na druhý pokus)
a už jen opekli buřty a šli spát.
Sobota 28. 9. 2013 - Válka o Cintru
Budíček v sedm ráno byl tak akorát. Hned po něm
začal náš velitel, Nilfgaardský císař, svolávat vojsko
mocného černého císařství, které čítalo 150 bojovníků a bojovnic, k válečné poradě. Během porady jsme
byli rozděleni do 6 divizí. My a další dvě skupiny jsme
tvořili 25 člennou třetí divizi Magne. Dále se nám představili 2 prefekti, kteří veleli každý třetině vojska (tzn.
dvěma divizím) a samotný Císař Emhyr van Emreis.
Po poradě byl oficiální nástup vojsk. Dozvěděli jsme
se základy pravidel, která jsme měli všichni nastudovaná z domu, dále se nám představily i tři armády
koalice severních království, které se nám postavily.

Nejdříve bíle oděná armáda krále Foltesta z Temerie,
jako druhá červená armáda krále Vizimira I. z Redanie
a jako poslední Kaedwenská armáda pod velením
krále Henselta ve žlutém. Tyto tři armády počtem
odpovídaly naší černě oděné císařské armádě zlatého
císařství. Po nástupu se armády odebraly na jejich
mrchoviště, kde se i doladila taktika a Válka o Cintru
mohla začít naplno. Cestou ještě zazněla Nilgaardská
válečná píseň do pochodu a k útoku. Od 9:00 začínala
hra. Já a Trapper jsme byli vybráni z celé armády
k tomu, abychom vyrazili podél pohoří hledat město
Cintra a vrátit se zpět se zprávou, kde se nachází.
Tento úkol jsme vykonali a díky rychlému splnění naše
armáda dobyla toto město ještě před seveřany, kteří
o chvíli později, ale v první bitvě byli odraženi potupnou porážkou. Takto probíhal celý den. Armády se
střetávali v soubojích 150 proti 150, štítová hradba
proti štítové hradbě a taky v potyčkách 20 proti 20
ve volném boji. Občas přišel čas i na Nilfgaardskou
férovku 20 proti 3, ale sever nám tyto okamžiky oplácel stejně. Během 8 hodin bitvy od 9:00 do 17:00 jsme
zažili asi 20 střetů, získávali území a i je ztráceli, a tak
po konci prvního dne bylo skóre bodů pro obě strany
skoro vyrovnané. Po první části války jsme si uvařili
večeři (BrKaše z párky a cibulí, grilovacím kořením
a polovinou másla), koukli se na kouzelnické vystoupení a dostali jsme se k Zaklínač Kvízu. Byl to vědomostní kvíz, kde soutěžilo 6 zástupců všech frakcí
(3 za Nilfgaard a 3 za Severní království) a každý hrál
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sám za sebe. Za Nilfgaard jsme do posledního volného
místa nasadili Zpomaflexe a ten jako správný Zaklínačolog dokázal vyhrát celou soutěž. Byl to vskutku
hrdinský výkon a náš spolubojovník získal jako
odměnu deset zlatých, které daroval státní kase pro
dobro Nilfgaardu a Císaře. Potom jsme se už jen podívali na fotky a videa z bitvy a šli spát.
Neděle 29. 9. 2013 - Poslední bitva
Ráno byl budíček znovu v 7:00 a bitva začínala v 8 hodin ráno na mrtvolištích. Druhá část bitvy probíhala od
8 hodin do 11 dopoledne. Nejdřív jsme se střetli znovu
u Cintry se seveřany, kterým jsme vyprášili kožich
a tím splnili jeden velký úkol a měli jsme vystaráno.
Seveřani však neměli, a tak přitáhli rovnou před naše
mrtvoliště a začali na nás pořvávat. My jsme po chvíli
otálení vedli prorážecí útok, který však selhal. Nepřátelé měli větší obvod řady, takže byli ve výhodě.
Na druhý pokus se nám však podařilo probít se skrz na
pravém křídle a vběhnout středo a pravému křídlu do
zad, čímž jsme je vyřídili. Po krátkém odpočinku jsme
se ještě párkrát utkali u labyrintu a tím skončila druhá
část boje. Posledním střetem armád byla Velká závěrečná bitva, která rozhodovala naprosto o všem.
Během předchozích částí bojů se nám podařilo získat
výhodu dvou životů navíc a nepříteli se podařilo získat
jen jeden život navíc, takže jsme měli výhodu. V závěrečné bitvě naše divize nastoupila na levém křídle proti
vojskům krále Henselta. Jako první jsme prolomili
nepřátelskou linii a donutili nepřítele k ústupu. Dále
následoval střed, kde se zbytky naší divize přičinili
o porážku Temerie a jako poslední padla Redanská
vlajka. Císařství Nilfgaard zvítězilo, severní království
byla poražena. Long life for the Emperor! Potom jsme
využili akce v krčmě - 3 párky v rohlíku za 20 Kč a odešli
na nádraží. Cesta zpět nám zabrala 2 a půl hodiny, což
je výborný výkon. Oslavili jsme vítězství a úspěšné
stihnutí vlaku čokoládou a z Chrasti domů nás odvezli
paní Hrubá a Michalíčková. Za rok zase podpoříme
Nilgaard! Jemnej

HRÁTKY V LÉČEBNĚ
Komu se nehodí pravidelné setkávání, může za námi
dorazit v některý ze čtvrtků do kongresového sálu
(klubovny) Hamzovy léčebny. Od 16 hodin tu 31. října
a 14. a 28. listopadu budeme spolu s vámi hrát, zpívat
a bubnovat. Vstupné je 50 korun.
Hrát na buben mohou 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.
Na setkání s vámi při hudbě a s rytmy 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.
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Měsíc větrů a podzimních plískanic budeme v Rodinném centru DaR Luže věnovat přípravám na nadcházející Advent. Opět společně budeme vyrábět
adventní věnce, zájemkyně se naučí i háčkovat drobné
ozdoby na stromeček. Čeká nás ale i jedna tvořivá
neděle s ubrouskovou technikou a beseda věnovaná
první pomoci zejména kojencům a malým dětem.
Vedle zaběhnutého pravidelného programu v úterky,
středy a pátky se v DaRu setkáváme také každé úterý
na Pískáníčku, od 14 hodin začínají děti, které už za sebou mají rok pískání, od 14.45 úplní začátečníci.
Zájemci ještě stále mají možnost se přidat a doučit
se to, co jsme zvládli za první měsíc. Od 5. listopadu se
také budeme pravidelně v úterý od 19 hodin setkávat s
Milčou Lněničkovou při cvičení Tai-dzi cuan. Se svými
dotazy ohledně programů a přihlášek se obracejte na
Alžbětu Jasanskou, tel.: 606 728 504.
PROGRAM RC DAR NA LISTOPAD
Pravidelný program:
každé úterý a pátek 8.30 -12.00 (program od 10.00)
každou středu 15.00 - 17.00.
Úterky: Elce, pelce, kotrmelce, Mamiňáček
Pátky: Aby malé bylo velké, Vaření s pohádkou. Program
je určený pro maminky s nejmenšími dětmi od 1 do 5 let.
Středy: Klub Otazník - patří starším - školkovým i školním dětem.
Každé úterý od 14.00 a 14.45 PÍSKÁNÍČKO
každé úterý od 19.00 harmonizační cvičení TAIDZICUAN
Úterý 5. 11. 8.30 - 12.00; VÍTR, TLESKÁNÍ, DEŠŤOVÁ
KAPELA
Středa 6. 11. 15.00 - 17.00; STRAŠIDLA JSOU JEN
V POHÁDCE. Vyrobíme strašidýlka z látky.
Pátek 8. 11. 8.30 - 12.00; POHÁDKA O ZVÍŘÁTKÁCH,
výroba zvířátek z přírodních materiálů.
Úterý 12. 11. 8.30-12.00; HRÁTKY S BATOLÁTKY PŘIJEL SV. MARTIN NA BÍLÉM KONI? Hop, koníčku,
hop… Jedno čelo, oči dvě. 10.30 - 11.30 M_ANIMA
Středa 13. 11. 15.00 - 17.00; SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU.
Lodičky, zvířátka…
Pátek 15. 11. 8.30 - 12.00; VAŘENÍ S POHÁDKOU.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA, pečení perníčků.
Od 14.00 ADVENTNÍ VĚNCE. Společné tvoření.
Úterý 19. 11. 8.30 - 12.00; HRÁTKY S BATOLÁTKY –
KOMINÍK
Středa 20. 11. 15.00 - 17.00; DOMEČEK PLNÝ
KOLEČEK. Hodiny a čas.
Pátek 22. 11. 8.30-12.00; ZAHŘEJI TĚ, KDYŽ TI BUDE
ZIMA!
Úterý 26. 11. 8.30 - 12.00; HRÁTKY S BATOLÁTKY –
PŘÍRODA SE CHYSTÁ K SPÁNKU: ukolébavky Před
usnutím, Počítání hvězdiček; Od 10.30 M_ANIMA
Středa 27. 11. 15.00 - 17.00; BACILŮ SE NEBOJÍME.
Výroba ovocného salátu, poznávání ovoce a zeleniny.
Pátek 29. 11. 8.30 - 12.00; VAŘENÍ S POHÁDKOU –
ADVENT. Adventní závin, Adventní věnce.
ADVENTNÍ VĚNCE A HÁČKOVANÉ OZDOBY
Připravovat se na období Adventu ani letos nemusíte
sami. V rodinném centru opět budeme společně vyrábět
adventní věnce, a to pro vlastní domov a také pro Charitu. Letos navíc nově středeční a sobotní tvoření spojíme
s háčkováním andělíčků a dalších ozdob na vá-noční
stromky. Zájemce to přijdou naučit seniorky.
Můžete se těšit na chvíle pohody, povídání a společné
tvoření při čaji, kávě a dobrotách. Na místě bude
k výrobě adventních věnců připravené chvojí, vázací
potřeby a ozdobné přírodniny, stejně jako potřebné
nářadí a nástroje, včetně tavné pistole. Vlastní zdobící
materiál si přineste s sebou. Ozdoby pro charitní věnce
budou k dispozici. Ke koupi pro vaše věnce budou
v omezeném množství korpusy, svíčky a umělé ozdoby. Zájemci si také po celý listopad budou moci
v rodinném centru hotový adventní věnec vybrat
a koupit.
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Účastnický poplatek na výrobu věnců je 30 korun. Kdo
vytvoří alespoň dva věnce pro Charitu, může si vlastní
věnec vyrobit bezplatně.
Příležitostí k využití pomůcek, nalezení inspirace i sdílení vlastních nápadů bude v listopadu hodně, vyberte
si, kdy můžete přijít tvořit:
V sobotu 9., 23. a 30. 11. od 14.00
Ve středu 13., 20. a 27. 11. od 17.00
V pátek 15. 11. od 14.00
V neděli 17. 11. po skončení besedy o první pomoci
PŘEDNÁŠKA S PROFESIONÁLEM - PRVNÍ POMOC
PRO KOJENCE A DĚTI
Umíte zachránit své dítě? To se těžko řekne, pokud jste
dosud situaci, kdy by šlo o život, nezažili. Takové situace navíc v člověku vyvolají velmi silný stresový faktor.
A pak je často těžké jednat co nejlépe a s chladnou
hlavou. Proto v neděli 17. listopadu od 15 hodin pořádáme zážitkovou besedu zaměřenou na první pomoc
kojencům a malým dětem. Věnovat se ale budeme
i pomoci lidem dospělým, abychom pochopili systém
fungování životních funkcí a principy působení úrazů
na něj. Vše si samozřejmě také prakticky vyzkoušíme.
Provázet nás těmito pro život důležitými zkušenostmi
bude Jaroslav Procházka, pracovník Emergency Sdružení profesionálních zdravotníků, o. s. Vstupné je dobrovolné.
NEDĚLNÍ DÁRKOVÉ TVOŘENÍ SE ZUZKOU MELCKENBEECK
Netradiční vánoční dárky si mohou přijít vyrobit
zájemci do rodinného centra v neděli 10. listopadu.
Od 14 hodin tu budeme ubrouskovou technikou vylepšovat sklenice, rámečky, pokladničky… Jak na to, nám
poradí výtvarnice Zuzka Melckenbeeck, která také
přinese své ubrouskové poklady.
Vstupné je 30 korun, v ceně je základní sklenice pro
tvoření, lepidlo a ubrousek dle vlastního výběru.
K zakoupení na místě budou i další předměty vhodné
k dozdobení - rámečky, květináče, krabičky... Pokud
máte vlastní předmět, který chcete vylepšit, přineste si
jej.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M_ANIMA
Pro maminky na rodičovské dovolené, které se chystají do zaměstnání, vždy v úterý jednou za dva týdny
od 10.30 do 11.30 pořádáme vzdělávací program
M_ANIMA. Vedou jej vyškolené moderátorky Mgr.
Marie Doležalová a Jana Vodvárková. V listopadu
pokračujeme úterky 12. a 26. 11.
V úterý 12. listopadu se budeme věnovat tomu, jaké
kompetence prohlubuji během rodičovské dovolené
(působím na pracovišti domácnost, ale i zde rozvíjím
a získávám nové dovednosti a kompetence, které
mohu využít i mimo domácnost, nácvik sebeprezentace s využitím rodinných kompetencí).
Tématem úterý 26. listopadu bude úspěšná sebeprezentace na trhu práce (Chci se vrátit na své původní
pracoviště nebo se chci zaměřit na něco nového? Co
by to mělo být a co k tomu ještě potřebuji „natrénovat“?, návod na napsání životopisu a motivačního
dopisu).
Z DĚNÍ V CENTRU
SPORTOVNÍ VÍKEND OTCŮ SE SYNY
Golf, tenis, ping-pong, bazén, beseda, výlet…
Spoustu zábavy i poučení si o druhém říjnovém
víkendu užili čtyři dospěláci a sedmice dětí, kteří společně vyrazili na Sportovní víkend otců se syny a dědečků s vnuky pořádaný lužským Rodinným centrem
DaR v golfovém areálu ve Svratce. Ubytováni byli
v čtyřlůžkových bungalovech hotelu Svratka, v krásném přírodním prostředí Vysočiny.
V sobotu dopoledne jsme se vypravili dobýt Karlštejn –
lovecký zámeček nad Svratkou a kochali jsme se
krásně zbarvenými podzimními lesy se studánkami

a roztroušenými balvany, z nichž některé byly pomalované, takže jsme potkávali draky, skřety a jiné lesní
příšerky.
Po dobrém obědě jsme se všichni přemístili do golfového areálu a s profesionálním trenérem se každý
snažil v sobě objevit golfové vlohy. A určitě je každý
našel, protože golfové snažení bylo zakončeno opravdovou hrou na body. Před večeří ještě někteří stihli
tenis, než je z hřiště vyhnal déšť.
Sobotní večer strávily děti v bazénu a dospělí se sešli
na besedu s pedagogem Mgr. Stanislavem Trykarem
o tom, jak se žije v dětském domově a o novém trendu
pěstounské péče. Stanislav Trykar je vychovatelem
osmi dětí v dětském domově, a tak se s námi podělil
o zkušenosti s jejich výchovou a péčí o ně. Popovídal
ale i o problémech, které si děti s sebou nesou životem
i o tom, co provází svěřence, kteří musejí ve svých
osmnácti letech domov opustit a začít se starat sami
o sebe.
Prodiskutovali jsme i nový zákon o zrušení ústavní
péče a s tím spojené hledání pěstounských rodin,
kterých je nedostačující počet, a také těžkosti, na které
by pěstouni měli být připraveni. Musejí proto projít
různými školeními ještě před tím, než se rozhodnou
dítě přijmout. Je to služba, která s sebou nese spoustu
starostí i radostí.
Po nedělní snídani jsme se všichni rozloučili a s nadějí, že se do krásného prostředí Svratky zase někdy
vrátíme, se všichni rozjeli domů. Určitě se příště připojte i vy. Stálo to za to.
Za RC DaR Marie Doležalová
KLUB OTAZNÍK - ZÁBAVA PRO PŘEDŠKOLÁKY
A MLADŠÍ ŠKOLÁKY
Pokud dumáte nad tím, co podniknout se svými dětmi
odpoledne, přijďte si zpříjemnit dny, kdy už nás počasí
nepustí ven, do Rodinného centra DaR. Každou středu
je tu od 15 do 17 hodin připravený Klub otazník. Vítáni
jsou tu rodiče, prarodiče a děti předškolního a mladšího školního věku. A co už jsme tu od září zvládli?
Vyzkoušeli jsme práci s modelovací hmotou a vytvořili
krásný pohádkový les, naučili jsme se kouzelná slovíčka, bez kterých se v životě neobejdeme, oslavili
jsme „bramborobraní“ a vytvořili bramborové ježečky. Také už umíme spočítat penízky - dokonce jsme
si zahráli na obchod, umíme třídit odpad a víme,
že recyklace není marná práce. V listopadu budeme
vyrábět látková strašidla, skládat z papíru a procvičíme si hodiny a čas. Také si povíme o bacilech a rovnou vyrazíme do boje proti nim vlastním ovocným
salátem.
Za RC DaR Klára Mihulková

soudní cestou, pomoc s usnadněním návratu dítěte
do původní rodiny a úpravou rodinných podmínek,
pomoc při kontaktu s úřady, poradenství, výchovné
a vzdělávací programy pro děti, pomoc dětem s výchovnými problémy, vztahovými obtížemi, s problematickou školní docházkou.
Služba je bezplatná. Pracovníci Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi ji poskytují od pondělí
do pátku od 8.00 do 18.00 hodin, o víkendu dle
domluvy. Dorazí tam, kam si je pozvete. Setkání je po
domluvě možné uskutečnit i v zázemí Rodinného
centra DaR v Luži, v Družstevní ulici číslo 366.
Kontakty na vedoucí služby Mgr. Barboru Novákovou:
tel.: 777 296 826, 461 100 445,
e-mail: sanacerodiny@charitapardubice.cz;
www.charitapardubice.cz

HAMZOVA LÉČEBNA OBHÁJILA
JIŽ 3. REAKREDITACI, ZÍSKANÝ
AKREDITAČNÍ CERTIFIKÁT
JE PRO PACIENTY LÉČEBNY
GARANCÍ VYSOKÉ KVALITY
POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE.
Pro obhájení certifikátu musela Hamzova léčebna
ve dnech 9. - 10. října 2013 splnit řadu náročných
kritérií Spojené akreditační komise o. p. s.
Auditoři Spojené akreditační komise v praxi sledovali
naplnění několika desítek akreditačních standardů,
tedy postupů zajišťujících bezpečí pacientů při
poskytování zdravotnických služeb. "Auditoři se zaměřují na oblast kvality diagnostických postupů, péče
o pacienta, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv
pacientů, včetně péče o zaměstnance", vysvětluje
manažerka kvality Hamzovy léčebny Dita Dušková.
Nově získaný certifikát má platnost tři roky, po jeho
uplynutí bude zdravotnické zařízení status akreditovaného zdravotnického zařízení opět obhajovat.
„Získání akreditace nebylo vlastním cílem našeho
snažení, ale prostředkem k dosažení skutečného cíle,
kterým je vyšší kvalita a vyšší bezpečí v péči o pacienty," dodává manažerka kvality.
Hamzova léčebna zajišťuje ve svém regionu, ale i nadregionálně, resp. celorepublikově rehabilitační a dlouhodobou péči lůžkového typu, včetně péče ambulantní.

KRIZOVÁ INTERVENCE - POPOVÍDEJTE SI S ODBORNÍKEM O SVÉM TRÁPENÍ
Se svými problémy nemusíte zůstávat sami. Každý
člověk, kterého něco trápí, s něčím si neví rady, potřebuje pochopení, podporu a pomoc v tíživé životní
situaci, může využít bezplatnou pomoc odbornice.
Sociální pracovnice Mgr. Et Bc. Lucie Motlová poskytuje v Rodinném centru DaR krizovou intervenci formou osobního rozhovoru, a to 23. listopadu a 7. prosince od 14 hodin. Zásadami její práce jsou mlčenlivost a individuální přístup.
POMOC RODINÁM S DĚTMI V TÍŽIVÉ NEBO NEPŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
Máte-li vy nebo vaši blízcí jakékoli problémy týkající
se života rodiny s dětmi, můžete se obrátit na pracovníky Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Oblastní charity Pardubice. Nabízí podporu při udržování a posilování zdravých vztahů v rodině, pomoc se
zapojením do života běžné společnosti. Pomáhají
překonat důsledky sociálního vyloučení, napomáhají
posílení důstojnosti, zdravého sebevědomí a soběstačnosti. Nabízí pomoc s řešením konfliktů mimo-
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Kontaktní údaje:
Jana Zavřelová - referent PR, propagace, kultury
a metodiky parku Hamzova odborná léčebna pro děti
a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže, tel. 469 648 115, 733
533 017
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz,
Doplňující zdroj informací: www.hamzova-lecebna.cz
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INZERCE
Prodám z vlastních přebytků
český česnek odrůdy
Lukan, Slavín, Mirka.
Cena za 1 kg 150 Kč.
Kontakt: 606 656 695
Hledám byt v Luži a okolí 3 + 1
se zahrádkou,nebo i rodinný domek.
Kontakt: 777 697 854

VELO JIŘÍ VAVROUŠEK
Prodejna jízdních kol Jiřího Vavrouška na Košumberku upozorňuje všechny zákazníky, že si
jako každým rokem od 1. října do 28. února
mohou nechat provést opravu a seřízení svého
jízdního kola za snížené ceny jak součástek, tak i
provedené práce. I nadále pokračuje výprodej
jízdních kol modelů 2012 - 2013 a hokejových
holí. Během mimosezónních slev upozorňujeme,
že je zkrácena pracovní doba, a to po - pá od 1200
do 1700 a v sobotu od 900 do 1400.

LÉKÁRNA VIOLKA LUŽE
NOVĚ NABÍZÍ:
• platbu prostřednictvím platebních karet
•výdej léků na elektronický recept
•měření krevního tlaku
•možnost vyzkoušení čelního infra teploměru
AKČNÍ SLEVY NA LISTOPAD:
SEPTOLETE
pastilky 30pst. proti bolesti v krku
80,-Kč /obvyklá cena 109,-Kč/
NALGESIN S
10tbl. /účinná látka sůl naproxenu/ lék proti
bolestem hlavy, zubů, kloubů
55,-Kč /obvyklá cena 75,-Kč/
Věnujte pozornost informacím
v příbalových letácích.

SKUTEČSKÁ
INVESTIČNÍ s. r. o.
NABÍZÍ
Byty k pronájmu v domě pro seniory - Luže 152.
Byty jsou vhodné pro soběstačné seniory od věku
70 let, případně pro mladší seniory, kteří mají
alespoň první stupeň TP.

RESTAURACE VÍDEŇ LUŽE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

FESTIVAL MASA
15. - 17. listopadu 2013
Přijďte ochutnat speciality
z mnoha druhů mas!

REZERVACE: 774 195 016
STYLOVÝ RODINNÝ RESTAURANT
„U BARTOLOMĚJE“
pro Vás připravil:

Vás zve na

SVATOMARTINSKÉ
HODOBRANÍ

Mc. BART OBČERSTVENÍ
Párek v rohlíku, hamburger, langoše, hranolky,
bramborák,
palačinka s tvarohem nebo marmeládou

9. 11. 2013 - 10. 11. 2013
Těšit se můžete na pečené husí stehno,
nádivku, bílé a červené zelí,
bramborové a houskové knedlíky,
točené pivo Bernard,
svatomartinské víno - bílé, růžové a červené,
první víno a „víno Mikulov“

1. Byt o velikosti 78,6 m2 (2+1)
2. Sklepní byt o velikosti 48,1 m2 (1+1) - možné
využívat i jako nebytové prostory.

REZERVACE NA TEL:
728 273 696, 732 835 648, 732 601 580

Písemné žádosti o pronájem bytů (nebytových
prostor) přijímáme na adrese:

V. Nováka 116, Skuteč
výhradní a dlouholetý prodejce
nabízí za nejnižší ceny na trhu v ČR
kvalitní autobaterie značek

Nastěhování IHNED.

Prohlídky bytů jsou možné kdykoliv po telefonické domluvě.

Váš kolektiv restaurantu „U Bartoloměje“

MHM plus s.r.o.

Skutečská investiční s. r. o., Smetanova 269
539 73 Skuteč

Další informace poskytne na telefonním čísle
733 763 429 Hana Štěničková

Rozvoz jídla
• do Vašeho domu/firmy/kanceláře
• na telefonickou objednávku
• rozvoz pokrmů
v regionu Luže - Košumberk zdarma
• mimo tento region po telefonické domluvě
• kontakt: 732 835 648/ 728 273 696

EXIDE, BRIT, OPTIMA, BERGA
kontakt: 774 261 144, MHMplus@seznam.cz
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - 18. ŘÍJNA 2013 - 1. ČÁST

Město Luže Vás zve na

Lužský vánoční jarmark

Neděle 1. prosince 2013 od 15:00 náměstí Plk. Josefa Koukala
Program:
Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení ZUŠ
Prodej tradičního zboží
Mimořádně bude pro veřejnost otevřen i hrad Košumberk
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 18. 11. 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

