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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA LUŽE
ÚVODNÍK

PLESOVOU SEZÓNU ZAHÁJILI MYSLIVCI

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA
Vážení spoluobčané, všechno by mělo někam směřovat, a tedy i naše město. Dnešní doba je velice překotná
a dlouhodobé sociologické výhledy říkají, že populace
se bude čím dál víc koncentrovat ve velkých městech.
Naše městečko je malé, útulné, romantické a jistě
bychom dokázali vymyslet pro něho ještě mnoho
dalších přívlastků. Pro dlouhodobý udržitelný rozvoj
má však některá svá specifika a je velmi závislá na
okolním celorepublikovém dění. Pokud chceme udržet
nynější trend rozvoje města a zlepšování našeho žití
zde v Luži, je vhodné se zamyslet trochu detailně nad
našimi potřebami a nad tím, jak si vůbec naše žití tady
u nás dlouhodobě představujeme. Jaké tu chceme mít
vymoženosti, co jsme k vůli nim ochotni obětovat a co
chceme za každou cenu ubránit před civilizačním
pokrokem.
Vedení města má samozřejmě nějakou představu, ale
přirozeně cítí, že některé záležitosti jsou dlouhodobé,
možná i dnes v této době nesnadno uchopitelné a je
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naprostou samozřejmostí je probrat s občany města.
Při živých debatách dokáží padnout nejednou zajímavé
myšlenky. Aby takové debaty mohly efektivně proběhnout, je potřeba nashromáždit dostatek počátečních
informací.
V současné době jsou tedy připravovány dotazníky,
které budou distribuovány do každé domácnosti a vy
všichni budete moci anonymně sdělit své názory na
další rozvoj a potřeby města z vašeho úhlu pohledu. Na
základě těchto dotazníků pak proběhnou veřejné debaty, kde budeme diskutovat už nad konkrétními nápady.
Věřím, že se všichni do tvorby strategie města aktivně
zapojíme. Děláme si to pro nás, ne pro nikoho jiného.
Pak bude mít město základní kuchařku, jak postupovat
do budoucna. Samozřejmě se tato kuchařka musí
v určitých intervalech oprašovat, protože ne všechny
nynější informace na vstupu jsou neměnné.
starosta města

Tata mě od malička učil, že kde je vůle, je vždy
i výsledek, a že je vždy mnohem lepší přemýšlet,
jak to udělat, aby to šlo, než přemýšlet obráceně.
No a při rekonstrukci sokolovny se podařilo, že
všichni zainteresovaní přemýšleli přesně takto.
Díky tomu se podařilo udělat něco, na co jsem
prostě hrdý a nikdo mi to nevymluví. Mnoho lidí
z Music Data (generální dodavatel) chodilo
a říkalo:“Škoda, že se toho nedožil Aleš.“ Samozřejmě, že jsme všichni zažívali horké chvilky, jak
jsme nacházeli stále další a další překvapení
u téměř 90leté budovy, kde mnoho věcí bylo
ještě původních. Ale díky neskutečné vstřícnosti
a rychlosti firmy Music Data, Truhlářství - Slavomír Peterka, instalatéra pana Šikuly, Alfě 3,
SKOS Skuteč, malířům panu Nekvindovi a Kubíkovi, krejčové Pavle Hyksové, panu Bačkovskému z Gastra, našim lidem ze služeb se nám podařilo překonat veškeré nástrahy, které si na nás
budova při-pravila. Všichni zúčastnění prostě
„chtěli“ najít rychlé a dobré řešení daného úkolu
a myslím, že všichni chtěli splnit sen ne sobě, ale
člověku, který naší sokolovně, našemu divadlu
dal velký kus svého života. A já jim za to děkuji.
starosta

PLESOVÁ SEZÓNA 2014
Sobota 8. února 2014

PLES KDU-ČSL
Sokolovna Luže
Pátek 14. února 2014

HASIČSKÝ PLES - SDH BĚLÁ
Hostinec U Jonáše Bělá
Sobota 15. února 2014

DĚTSKÝ KARNEVAL - SDH BĚLÁ
Hostinec U Jonáše Bělá
Pátek 21. února 2014

RYBÁŘSKÝ PLES
Sokolovna Luže
Sobota 1. března 2014

OCHOTNICKÝ KARNEVAL
Sokolovna Luže
Neděle 9. března 2014

DĚTSKÝ KARNEVAL - SRPDŠ

ZRUŠENO
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ZAŽLOUTLÉ NOVINY

ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI

Říká se, že nic není staršího než včerejší noviny. Ty nás obvykle druhý den nezajímají. Ale v novinách hodně starých
už mnozí zalistují rádi. Letošní seriál článků nám ukáže, co se o Luži a okolí psávalo za éry první republiky. Možná
zjistíme, že ne vše je tak vzdálené, jak se zdá. Spojovacím článkem výběru z různých let bude vždy měsíc vydání.
Připravil Libor Aksler.

OBZOR CHRUDIMSKA, 16. 2. 1928
Na obranu školy. Zástupci podepsaných korporací a organizací v Luži usnesli se na následujícím projevu: Protestujeme proti zamýšlené reformě školské správy a žádáme: aby školská správa byla zdemokratizována a zbavena
všech církevních vlivů; aby poměr volených zástupců občanstva a učitelstva ve školních úřadech byl zachován
v dosavadním poměru 2:1; odmítáme revizi školních učebnic v duchu církevním; stavíme se rozhodně proti zavedení školního platu; žádáme převzetí všech nákladů na školu státem. Podepsáni zástupci Místní osvětové komise,
TJ Sokol, Dělnické TJ, Církve československé, Sboru dobr. hasičů, Spolku divadelních ochotníků, Zpěváckého
spolku, Organizace zemských zřízenců, Politické organizace strany živnostníků a obchodníků, Pol. org. strany soc.
dem., Místní org. Čsl. obce legionářské a Místního sdružení Volné myšlenky.
Obecní zastupitelstvo v Košumberku ve schůzi dne 10. února konané protestuje co nejdůrazněji proti zhoršování
starobního a invalidního pojištění vdov a sirotků a oddalování pojištění osob přestárlých. Dále protestuje proti
zvyšování penzí bývalým c.k. generálům, kteří nežijí v republice čsl. Protest přijat jednomyslně.

STRÁŽ ČESKÉHO VÝCHODU, 10. 2. 1934
Schůze místního dobrovolného komitétu pro péči o nezaměstnané byla konána 31/1. Schůzi zahájil předseda
komitétu, starosta města V. Santholzer. Komitét plnil svůj úkol svědomitě. Příjmy do 31/12 1933 činily Kč
13.650,20 a skládaly se vesměs z darů korporací a jednotlivců (např. Občanská záložna v Luži Kč. 4.600, Okresní
komitét Kč 3.188, zaměstnanci zemského ústavu na Košumberku 1.774, p. Kašpar, majitel pivovaru Kč 200,
p. Hellman, zubní technik v Luži Kč 300 atd.). Výdaje komitétu záležely vesměs ve mzdách dělnictvu, jež konalo
práce všeobecně prospěšné. Vybíral se písek a štěrk z řeky, lámal se kámen v obecním lomu, upraveny byly cesty a
rigoly, byl vyhazován sníh a čištěny ulice, vydlážděna ulice Jeronýmova od schodů až k synagoze, stříhány byly
obecní hlohové ploty a nyní pak kope se pokusná studně jakožto příprava k rekonstrukci a rozšíření obecního vodovodu.

V rámci projektu města „Škola pro naše děti“ jste
prostřednictvím školy a vašich dětí dostali do
rukou dotazníky specializované firmy Scio a dále
ještě dodatečný dotazník iniciovaný zřizovatelem, tedy městem. Chtěl bych Vás touto cestou
požádat o odpovědné vyplnění dotazníků a zajištění jejich vrácení. Co největší účast v dotazníkovém šetření nám umožní provádět další odpovědné kroky v rámci našeho školství. Všem, kteří
už dotazníky vyplnili a odevzdali, děkuji za jejich
aktivitu a těším se na další spolupráci.
starosta města

NABÍDKA
PRONÁJMU BYTU
v Domě s pečovatelskou
službou v Luži
Město Luže pronajme byt v Domě s
pečovatelskou službou, v ulici Na Výsluní 9, k nas-těhování ihned
Byt č. 4, v prvním poschodí, o velikosti 1 + kk (vybavený kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem) s příslušenstvím (sprchový kout, WC, chodbička), započitatelná plocha bytu
23,69 m2.
Nájemné 877 Kč/měsíčně + 353 Kč
záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou .
Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do 15 dnů
od zveřejnění oznámení vyvěšením
na úřední desce

STRÁŽ ČESKÉHO VÝCHODU, 24. 2. 1934
Krátké zprávy:
Opuštěné auto. Dne 21/2 bylo nalezeno pod Střemošicemi opuštěné auto, žlutá Aerovka, na němž bylo vyškrábáno evidenční číslo. Jde patrně o kradené auto, které bylo pachateli opuštěno, když jim došel benzín, případně
když nastala na stroji porucha.
Bio Sokol promítne po delší přestávce v neděli 25/2 sensační film o 7 dílech z krajů jihoafrických nalezišť diamantů
„Láska žhavých nocí“ s přídavkem „Milostpán a služebník“. Začátek v 8 hodin večer.

STRÁŽ ČESKÉHO VÝCHODU, 9. 2. 1935
AFK Luže konal dne 20. ledna výroční schůzi. Ze zpráv činovníků uvádíme, že klub v uplynulém roce dovedl
svoje hospodářství přes těžké hospodářské poměry udržeti v rovnováze. Klub postoupil do 1b třídy VŽF. Sehrál
celkem 35 zápasů (15 vítězství, 6 nerozhodných, 14 porážek, score 116). Nejvíce zápasů sehráli staří veteráni
Daněk a Vondráček. Střelci mužstva byli: Fr. Remeš (42 branky), Daněk (17) a Pražan (14). Volby nepřinesly
mnoho změn, předsedou se opět stal osvědčený Fr. Baťa. S chutí k další práci a s nadějemi na úspěch vstupuje
klub do nového roku. První akcí jest tradiční karneval sportovců, který je pořádán 16. února v sokolovně. AFK
Luže dovoluje si všechny přátele a příznivce pozvati k účasti.
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2. Byt může být přidělen starší osobě,
jejíž zdravotní stav a sociální poměry
odůvodňují poskytování pečovatelské služby, u níž lze důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.
Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě na tel. čísle: 469 633
984.
Žádosti o pronájem bytu se budou
přijímat do 28. 2. 2014 na podatelně
Městského úřadu v Luži.
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VÝPIS USNESENÍ

ČEKÁRNY V LUŽI OSAZENY
Pro příjemnější čekání na autobusové spoje hlavně při nepřízni počasí byly na autobusových zastávkách instalovány zastřešené čekárny. Jejich
design byl vymýšlen tak, aby korespondoval
s dalším mobiliářem ve městě(nové lavičky
a koše).

VOLNOČASOVÉ CENTRUM
Letošní zima přeje přípravným pracem. Do konce
března budou na domku p.Rybenské probíhat
přípravné práce tak, aby se z jara mohl položit
nový strop a udělat nový krov s položením krytiny. Další vnitřní práce pak budou probíhat průběžně po celý rok, vždy za špatného počasí, aby
naši pracovníci z technických služeb měli zajištěnu smyslplnou práci i v tyto dny. Kolem budovy
se také budou dělat zemní práce, jelikož hlavní
vchod do budovy bude ze strany parku a vedle
budovy je plánováno nové parkoviště, které bude
sloužit i přiléhající masně.

MĚSTO SPUSTILO NOVÝ WEB
V internetovém světě běží čas neúprosně.
V těchto dnech jsme spustili zcela nové webové
stránky města, které jdou s dobou. Jsou přehlednější, mají hlasové čtení, překlady všech textů do
jakéhokoliv jazyka přes překladač google. Mají
také mnohem větší kapacitu, a tak zde může být i
obsáhlá fotogalerie a mnoho dalších věcí. Neváhejte a hezky důkladně je prozkoumejte.

FOTKY Z POVODNÍ
Prosíme občany Luže, Radimi a Bělé, zda by nám
neposkytli fotografie ze svých soukromých
archivů týkající se místních povodní. Fotografie
potřebujeme z důvodu záměru našich žádostí
o dotace na protipovodňová opatření, které postupně zpracováváme. Fotografie si samozřejmě
oskenujeme a vrátíme. Kontaktní osobou pro fotografie je Michal Jelínek na stavebním úřadě.

Úřad práce ČR,
Krajská pobočka Pardubice
kontaktní pracoviště Skuteč

OZNÁMENÍ

ze 17. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 11. prosince 2013
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/017
Ověřovatele: Jan Stoklasa, Ing. Pavel Vodvárka
02/017
Návrhovou komisi: Ing. arch. Tomáš Soukup, Irena
Grimlová, Jiří Kopecký st.
03/017
Program 17. zasedání zastupitelstva města.
04/017
Čerpání rozpočtu města za období I. – XI. /2013, dle
přílohy.
05/017
Rozpočtovou změnu č. 3/2013, dle přílohy.
06/017
Neinvestiční dotace spolkům na rok 2014, dle přílohy.
07/017
Rozpočtový výhled Města Luže na období 2014 –
2018, dle přílohy.
08/017
Rozpočet Města Luže na rok 2014 na příjmy a výdaje
jako vyrovnaný, dle přílohy.
09/017
Plán účetních odpisů Města Luže na rok 2014, dle
přílohy.
10/017
Prodej p.p.
. 264/2 k. ú. Voletice o celkové výměře 94m2 za cenu
30,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům
Duchoslavovým, Domanice, dle přílohy
11/017
Prodej p.p.č. 22/2 k.ú. Srbce o celkové výměře 41m2 za
cenu 30,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem panu
P. Budilovi, Srbce, dle přílohy.

12/017
2
Směnu p.p.č. 469/2 o výměře 231m , 470/4 o výměře
455m 2, 470/6 o výměře 225 m 2, 1747 o výměře 3m 2
v k.ú. Doly ve vlastnictví pana M. Novotného, Doly, za
p.p.č. 1622/2 o výměře 77m2, 1622/3 o výměře 143m2
a 16/28 o výměře 92m2, část 19/49 o výměře 602m2
vše k.ú. Doly ve vlastnictví města Luže, náklady spojené se směnou hradí Město Luže, dle přílohy.
13/017
Prodej části p.p.č. 19/49 k.ú. Doly o výměře 2875m2 za
cenu 8,-Kč/m 2 , panu M. Novotnému, Doly, náklady
spojené se směnou hradí Město Luže, dle přílohy.
Zastupitelstvo neschvaluje:
14/017
Prodej části p.p.č.977/2 k.ú. Luže o celkové výměře dle
2
GP za cenu 50,-Kč/m + náklady spojené s prodejem
J. Slavíkové, Vysoké Mýto, dle přílohy
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města:
15/017
Schvalováním rozpočtových změn do příštího zasedání Zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města revokuje usnesení:
16/017
ZM č. 16 z 18. 9. 2013 ve znění:
17/016
Směnu p.p.č. 469/2 o výměře 231m2, 470/4 o výměře
455m2 a 470/6 o výměře 225 m2 v k.ú. Doly ve vlastnictví pana M. Novotného, Doly, za p.p.č. 1622/2
o výměře 77m 2 , 1622/3 o výměře 143m 2 a 519/3
o výměře 723m 2 vše k.ú. Doly ve vlastnictví města
Luže, náklady spojené se směnou hradí Město Luže,
dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V lednu oslavili své životní jubileum
70 let Marie Pinkasová, Radim
František Cepl, Brdo
75 let Ervin Suchánek, Radim
Milada Stoklasová, Bělá
80 let Vladimír Hrnčál, Luže

81 let
84 let
92 let
95 let

Marie Máslová, Radim
Milada Křepelková, Radim
Miloslav Bartoš, Bělá
Alois Weidinger, Luže

VZPOMÍNKY
Odešla jsi náhle, nikdo to nečekal.
Krutý osud nám Tě vzal, prázdný
smutný domov a cestu na hřbitov
zanechal. To, že čas rány hojí je
pouhé zdání, stále je v srdci bolest
a velmi bolí.
Dne 5.2.2014 uplynou 2 roky, co nás
navždy opustila paní Olga Rejfová.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.
S úctou a láskou vzpomínají dcery
Olga a Ivana s rodinami

Z důvodu nárůstu administrativní práce
po migraci dat do informačních systémů
OK bude kontaktní pracoviště
uzavřeno ve dnech:
7. 2. 2014
14. 2. 2014
Mgr. Miroslava Vomlelová
vedoucí kontaktního pracoviště
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Děkujeme, že jsi byl. Za každý den,
který jsi s námi žil. Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy nezacelí
tu ránu bolestivou.
Dne 20.2.2014 tomu bude 21 let, co
nás opustil náš milovaný tatínek,
pan Josef Rejfa.
Kdo jste ho znal, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Dcery Olga a Ivana s rodinami

Už jen kytičku květů na hrob Ti
můžeme dát, tiše postát a vzpomínat.
Dne 8.2.2014 uplynou 2 roky, co
nás navždy opustila paní Blanka
Tlapáková.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.
Synové Petr, Vladislav
a Milan s rodinami
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LUŽI
Stojíme na začátku dalšího roku s očekáváním, co nám
přinese nového. Dovolte mi nejdřív malé ohlédnutí za
tím rokem uplynulým. Zde je několik čísel pro představu o využívání a práci naší knihovny v Luži.
V roce 2013 měla knihovna 365 registrovaných čtenářů, kteří si půjčili 20134 knih a časopisů. Roční přírůstek činil 731 kusů knih. Čtenáři mají také k dispozici
výběr ze 17 titulů časopisů různého zaměření.
Zde je přehled nejpůjčovanějších a nejoblíbenějších
autorů v roce 2013: Vlastimil Vondruška, Marcela Mlynářová, Táňa Keleová-Vasilková, Jo Nesbö, Danielle
Steelová, Nora Robertsová.
Z časopisů jsou nejoblíbenější Květy, Vlasta, Domov,
Sandra, Recepty prima nápadů.
Také povinná školní četba má u nás svoje místo. Nejvíc
půjčované jsou: Stařec a moře, Povídky z jedné a z druhé kapsy, Spalovač mrtvol, Na západní frontě klid, Bylo
nás pět. Děti měly loni velice oblíbené příběhy Tajné
sedmy a Správné pětky, Odkaz dračích jezdců, Deník
mimoňky i Deník malého poseroutky. Mezi dospělými
čtenáři byly v oblibě knihy: Přemyslovská epopej, Asi
nejsem ženská, Duhový most, Záležitost srdce, Nikdy,
Důchodkyně nestřílejte a Inferno.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
besedy s dětmi a p. učitelkami mateřské školy. Děti
všech čtyř oddělení každoročně navštěvují knihovnu,
kde se seznámí s novými dětskými knihami a s knihovnou samotnou. Na konci března na základní škole 1.
stupně probíhá „Noc s Andersenem“. Děti sice v
knihovně nepřespávají, ale přicházejí se také do
knihovny podívat a plnit si připravené úkoly. Bude
pokračovat již tradiční „Pasování do řádu čtenářského“. Pasovat se bude letos již 6. ročník našich prvňáčků. Na tuto akci srdečně zvu i rodiče malých dětí. Akce
se bude opět konat v sále ZUŠ v Luži. Na prázdninové
měsíce chystáme ve spolupráci s Městskou knihovnou
Chrudim a ostatními knihovnami Chrudimska soutěž
pro děti. Bude se jednat o „pohlednicovou soutěž“,
která bude po prázdninách vyhodnocena a odměněna
cenami v Městské knihovně Chrudim. Veškeré informace a pravidla soutěže budou včas zveřejněna v knihovnách a v Lužském zpravodaji. I nadále budou probíhat pravidelné besedy se žáky základních škol, podle
zájmu učitelů literatury.
Čeká nás i soutěž mladších dětí „o nejaktivnějšího
dětského čtenáře“, bližší informace budou opět zveřejněny jak v knihovně, ve škole i v některém z čísel Lužského zpravodaje.
Často na poradách knihovnic řešíme problém, že nám
děti všeobecně málo čtou. Je to dané výchovou v rodině, konkurencí médií a počítačové techniky. V této
souvislosti mě napadá jedno pravdivé rčení: „Koně
můžete přivést k vodě, ale pít musí chtít sám.“
Těším se na nové čtenáře a na návštěvy těch stávajících, kteří zůstávají lužské knihovně věrni. Přeji všem
hodně osobních úspěchů v roce 2014, radosti a hezkých chvil s knihou.
Za knihovnu J. Márová

LEDEN
Leden, leden,
přikryl vodu ledem.
A kde včera byly louže,
tam to dneska pěkně klouže.

Ani po prožitých Vánocích se paní Zima nehlásila.
Střídalo se „Čtvero ročních období“. Na některých
zahrádkách dokonce rozkvetly i sedmikrásky a krokusy.
V mateřské škole to dětem ale nevadilo. Sledovaly
změny počasí i přírody, hrály si s novými hračkami,
kreslily, malovaly, hrály pohybové hry a zpívaly písničky.
Měsíc leden je důležitý pro naše nejstarší žáčky.
Pomalu se našim předškolákům blíží jeden z největších
mezníků života. Brzy budou nastupovat do „opravdové“ školy. Tomu předchází velká zkouška - zápis do
ZŠ, který se uskutečnil 28. ledna. V mateřské škole se
na zápis pilně připravovalo 37 předškoláků. Školní
prostředí jsme si přiblížili návštěvou 1. třídy. Seznámili
jsme se s pí. učitelkami, prostředím školy a třídy. Všem
se ve škole líbilo, a tak držme palce našim předškolákům při prvních krocích ve vzdělání.
Chladné počasí často přispívá k pořádné rýmě a kašli.
Mezi osvědčenými způsoby, jak předcházet nachlazení, je otužování. Starší děti budou od 6. února, každý
čtvrtek, jezdit na plavecký výcvik do bazénu ve Skutči.
V deseti lekcích se plavečtí instruktoři postarají o to,
aby se děti zbavily obavy z vodního prostředí a zvládly
alespoň základy techniky plavání. Na vodu se všichni
moc těšíme.
Kolektiv Mateřské školy v Luži

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Připomínám, že registrační poplatky zůstávají i na rok
2014 ve stejné výši.
dospělí - 100,- Kč
děti a důchodci - 50,- Kč
pacienti HL - 30,- Kč na 1 měsíc
Upomínka za nevrácení výpůjčky je 5.- Kč za 1. týden,
dále pak za každý měsíc 30.- Kč.
Proto prosím o dodržování výpůjční doby a včasné
vracení knih.
V loňském roce získala naše knihovna dotaci /34000.Kč/ Ministerstva kultury z programu VISK 3 s třicetiprocentní spoluúčastí zřizovatele. Finance byly určeny
na dokoupení dalšího programového vybavení a nákup
nového počítače. V plánu bylo pořízení dvou modulů
programu CLAVIUS – revizní modul a modul www
katalog pro dokumenty.
V srpnu proběhla plánovaná celková revize knižního
fondu. Uskutečnila se po sedmi letech provozu a z
počtu téměř 22000 knih nebylo dohledáno pouze 22
kusů pohřešovaných svazků, což je považováno za
úspěšnou bilanci. V září byl také spuštěn modul www
katalog pro dokumenty. Je to další nová služba našim
čtenářům. Na webových stránkách Luže, pod složkou
Městská knihovna najdete on- line katalog, kde si
můžete hledat jak v titulech, tak v autorech, klíčových
slovech atd. Zároveň si hned zjistíte, zda je kniha půjčená, nebo je k dispozici, můžete tu nahlédnout i do
svého čtenářského konta. Uvidíte i veškeré nakoupené
a vložené novinky za uplynulé období, které si sami
zvolíte. To vše zjistíte jak v knihovně, kde jsou pro
veřejnost k dispozici dva počítače, tak i mimo
knihovnu z klidu domova.
A co nás čeká v roce 2014? Od března se opět těším na
naše nejmenší čtenáře. Jako každý rok budou probíhat

V sobotu 4. ledna 2014, před svátkem Tří králů, proběhla v Luži a okolí již po čtrnácté celostátní Tříkrálová sbírka. Vybralo se celkem 64 967Kč. Moc děkujeme všem koledníkům, vedoucím skupinek a občanům Luže a okolních obcí za štědré dary na pomoc
potřebným.
Získané prostředky budou použity na rekonstrukci
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odlehčovacích ambulantních služeb pro pacienty s
Alzheimerovou chorobou, na pomůcky pro domácí
hospicovou péči, a jako každým rokem věnujeme 10 %
na přímou pomoc potřebným lidem v rámci humanitární pomoci v ČR a zahraničí.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.

WWW.LUZE.CZ
SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
V sobotu 22. února 2014 v 15:30 hodin proběhne
v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny
přednáška lomnického rodáka a cestovatele Libora
Drahoňovského:
AUTOSTOPEM PO GRUZII

Gruzie je země s velmi bohatou historií, překrásnými
horami, nepřeberného množství historických památek, ponejvíce starobylých kostelů, klášterů a hradů.
Území současné západní Gruzie se v době starověkého
Řecka nazývalo Kolchida, k níž se váže známá pověst
o Zlatém rounu, za nímž se měl spolu s udatnými Argonauty vypravit syn thessalského krále Iáson. Nikoliv již
výmyslem jsou historická fakta, podle nichž Kolchida
byla zemí se zlatonosnými řekami, kromě toho pro
Řeky důležitým vývozcem dřeva pro stavbu lodí, lněných a konopných výrobků i vosku. Již ve 4. stol n. l.
z dnešní turecké oblasti Kappadokie přichází do Gruzie
svatá Nina, která přináší obyvatelům křesťanství. Od té
doby se v zemi staví spousta klášterů a kostelů, z nichž
mnohé patří k architektonickým skvostům. Jejich
fresky a ikony jsou zase poklady výtvarného umění.
Gruzíni museli často válčit s okolními mocnými státy
a národy. Z oněch dob se dochovala spousta hradů
a strážních věží. Z gruzínského města Gori pocházel
J. V. Džugašvili (Stalin), jehož rodný dům je dochován
jako součást rozsáhlého memoriálního muzea.
Student etnologie na UK v Praze Libor Drahoňovský
cestoval v létě roku 2010 více než měsíc po Gruzii
autostopem. Díky pohostinnosti místních obyvatel
zpravidla jen přesedal z auta do auta, díky čemuž se mu
podařilo spatřit téměř všechna místa, která hodlal
navštívit. Na svých cestách potkával většinou jen samé
přátelské a velkorysé lidi, kteří nikdy nedovolili, aby se
aspoň jednu noc vyspal pod širým nebem.
Při přednášce s promítáním tak můžete shlédnou
nejen rozmanité hory, spoustu pamětihodností a pozoruhodná města, včetně malebné metropole Tbilisi, ale
také se více dozvědět o místních, zpravidla nezištných,
a jak již bylo zmíněno, mimořádně pohostinných obyvatelích.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček

SDH BĚLÁ
SDH Bělá pořádá v pátek 14. února 2014 v místním
hostinci "U Jonáše" tradiční Hasičský ples. Začátek od
20 hodin, k poslechu a tanci hraje skupina MUSIC
BAND z Litomyšle.
V sobotu 15. února 2014 se uskuteční od 14 hodin
"Dětský karneval", který pro děti připravují SDH Bělá
společně se skupinou L.Kusého z Hroubovic a místním
hostincem "U Jonáše". Pro děti je připraveno plno
soutěží, her a sladkých odměn. Hudební produkci
obstará René Čáslavský.
Na obě akce Vás srdečně zvou pořadatelé.
Občerstvení zajištěno.
Jan Sychra st.

ÚNOR 2014
VÁNOČNÍ VÝSTUP NA SNĚŽKU
Jako každý rok i letos se uskutečnila výprava na Sněžku. Letošní hvězdná sestava
byla: Uzlík, Mája, Liška, Kouďák, Zpomaflex, Jemnej a Kikin.
Sešli jsme se v pátek 20. 12. v naší skautské klubovně.
Nejdříve jsme si našli spoje a dohodli plán trasy.
Potom jsme něco zahráli a šli jsme spát, abychom byli
odpočatí. Vstávali jsme ve 4 ráno. Nasnídali jsme se,
sbalili si věci, poklidili srub a vyrazili s domluvenými
taxíky směr Uhersko. Tam už na nás čekal vlak do
Pardubic, kde jsme přebíhali na vlak do Dvora Králové.
Odtud jsme autobusem jeli do Trutnova a z Trutnova
do Pece pod Sněžkou, kde jsme byli už v 7 hodin. Což
se nám ještě nikdy nepodařilo.
Nakoupili jsme si zásoby na cestu v místním krámku
a vyrazili. Trasu jsme zvolili přes Růžohorky. Šli jsme
podél nově otevřené lanovky. Nejprve nás čekal
náročný výstup lesem. Potom jsme došli k zasněžené
chajdě. Tam jsme po sobě házeli sněhové (ledové)
koule, krychle, kvádry či jiné patvary a shazovali jsme
své soky či sokyně do sněhu. Od této chatrče nikdo
neodešel suchý. Pak jsme konečně došli na Růžovou
horu. Zde jsme se usadili v chatě a dali jsme si kofolu
a polévku.

Po obědě jsme šli chvíli lesem a potom jsme již v dáli
viděli největší horu ČR. Další úsek byl svah, který
někteří odvážlivci sjeli na lopatě, a pak už nás čekalo
poslední stoupání. Při posledním výstupu byla cesta
zledovatělá, takže jsme mohli pozorovat pár držkopádů, ale i přes tuto nepříjemnost jsme na Sněžku dorazili. Zde jsme udělali společné fotografie, odeslali
pohledy a kochali se výhledem na okolí. Při sestupu ze
Sněžky foukal silný vítr, který nás velmi obtěžoval, ale
asi po půl hodině foukat přestalo.
Zpáteční trasu jsme naplánovali Obřím dolem. Kde
byla většina sněhu vyfoukaná, takže jsme naše lopaty
moc nevyužili, ale sem tam jsme přece neodolali pokušení a sjížděli jsme některé zasněžené svahy. V Peci
pod Sněžkou jsme čekali půl hodiny na autobus, tak
jsme se usadili v jednom z tamních krámků, kde si
někteří jedinci koupili čokoládu ze Sněžky. Zpátky jsme
jeli úplně samou cestou: z Pece do Trutnova, z Trutnova do Hradce Králové, odtud do Pardubic a z Pardubic do Uherska, kde na nás zase čekali naše taxíky.
Domů jsme se vrátili asi v 8 hodin.

Zpomaflex

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
V posledních dnech se někteří členové vlastivědného
kroužku zúčastnili společné schůzky předpokládaných autorů druhého dílu „Luže v dějinách“, která se
konala pod vedením PhDr. Emila Voráčka, DrSc.
Mimo jiné byl v rámci diskuse vysloven požadavak
na výběr několika příspěvků, které by byly podle
Vašich vzpomínek schopny vyjádřit podíl lužských
rodů a rodin na životě města v 19. a 20. století. Jednalo by se o jakékoliv zaměření činnosti např. zemědělské, obchodní, řemeslnické, politické, občanské,
či další, které sehrávaly v mezilidských vztazích větší
roli. Samozřejmě se předpokládá i postupné promísení mezi jednotlivými činnostmi dík vznikajícím
rodinným vztahům, popřípadě i jejich zánik či nové
vytváření.
Současně by bylo i vhodné, abyste si i rozvzpomenuli
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na činnost členů Vaší rodiny během první světové
války, která měla významný vliv na naše město, ale
která nebývá obvykle zaznamenána. Dnes by ještě
mohly existovat vzpomínky na toto období v následujících generacích.
Řada z nás, hlavně občanů, kteří mají rodinné kořeny
v naší Luži, jistě zná několik svých předků, kteří sehrávali své role mezi spoluvrstevníky a které by byly
hodny zaznamenání.
Rádi bychom je poprosili, aby buď písemně nebo
alespoň ústně se pokusili tuto aktivitu své rodiny nám
ostatním sdělit. Prostředníkem s autory knihy bude
pan Michal Jelínek z Městského úřadu v Luži, na kterého se prosím obraťte se svými informacemi.
Příští setkání vlastivědného kroužku bude v pondělí
17. 2. ve 13,00 hodin na MěÚ Luže.
Z. M.
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ÚNOR 2014

NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA DaR
Téměř dva a půl tisíce návštěvníků přilákaly akce
a aktivity pořádané Rodinným centrem DaR Luže
v loňském roce. Necelých patnáct set z nich přitom
tvořily děti.
Sešli jsme se při jednorázových akcích jako Vynášení
Moreny, Dětský den, Lampionový průvod, Loučení
s prázdninami, na tvořivých dílnách s keramikou, ovčí
vlnou či ubrouskovou technikou, vyráběli jsme ozdoby
na Velikonoce, dárečky k Vánocům, ale i lojové koule
pro ptáčky v zimě. Scházíme se pravidelně při programech pro maminky s nejmenšími dětmi a programu
pro předškoláky. Hodně navštěvovaný je i program
M_ANIMA určený právě ženám, které se chystají po
mateřské dovolené opět do zaměstnání.
Veřejnosti jsme nabídli i přednášky či vzdělávací
besedy věnované například komunikaci v rodině, první
pomoci či rodinnému hospodaření. Poprvé v historii
města jsme uspořádali příměstský tábor Indiáni ve
městě, který si užilo jedenadvacet dětí, v září vyrazili
pánové na Víkend otců se syny. Nově v letošním
školním roce nabízíme Pískáníčko pro nejmenší děti
a relaxační cvičení Taidzi-cuan s Milenou Lněničkovou.
Pokud jste u nás zatím nikdy nebyli, zkuste najít
odvahu a zastavit se, jen tak se podívat. Vchod do centra je z Družstevní ulice, sídlíme hned vedle lužských
lékařů, dá se tu bez problémů zaparkovat. Přijít můžete
i zahradou ze strany od Mateřské školy. Máme
k dispozici dvě místnosti včetně kuchyňské linky, kde
se dá ohřát přinesené jídlo pro děti, spousty hraček,
her i knih, jednoduché hudební nástroje i klavír. Za
pěkného počasí jsme venku na zahradě s pískovištěm.
Vstupné na pravidelné programy platí pouze dospělí,
a to 10 korun. Na tvořivé dílny vybíráme vstupné většinou 30 korun plus příspěvek na materiál.
Nyní tu máme nejkratší měsíc v roce a s ním i jarní
prázdniny. V týdnu od 10. do 16. února budeme odpočívat i v Rodinném centru DaR. Setkáme se pouze
jednou, a to ve středu 12. února.

Program na únor 2014
Pravidelný program:
každé úterý a pátek 8.30-12.00 (program začíná
v 10.00)
každou středu 15.00-17.00.
Úterky: Elce, pelce, kotrmelce, Mamiňáček, Hrátky
s batolátky, M_ANIMA
Pátky: Aby malé bylo velké, Vaření s pohádkou.
Program v úterý a pátek 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, nově v tělocvičně ZŠ - Feriálky
Se svými dotazy ohledně programů a přihlášek se
obracejte na Alžbětu Jasanskou, tel.: 606 728 504
a Marušku Doležalovou, tel.: 731 604 075.
Úterý 4. 2., 8.30-12.00: HRÁTKY S BATOLÁTKY POVÍDALO SLŮNĚ, ŽE BRATŘÍČEK STŮNĚ
10.30-11.30 M_ANIMA. Vzdělávací program pro
maminky na rodičovské dovolené, které se chystají do
zaměstnání.
Středa 5. 2., 15.00-17.00: KLUB OTAZNÍK.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Pohádky H. Ch. Andersena.
Pátek 7. 2., 8.30-12.00: VAŘENÍ S POHÁDKOU - O
ČERVENÉ KARKULCE. Co takhle dát si bábovku.
Středa 12. 2., 14.00-17.30: JARNÍ PRÁZDNINY.
VÝPRAVA DO PŘÍRODY. Společně se vydáme do lesa
za zvířátky. S sebou jablka a suchý chléb. Sraz 14.00,
vyrazíme 14.30. Návrat 17.30.
Úterý 18. 2., 8.30-12.00: HRÁTKY S BATOLÁTKY VRÁNA V KOMÍNĚ.
Středa 19. 2., 15.00-17.00: KLUB OTAZNÍK BYLINKOVÉ KOUZLENÍ. Výroba bylinkového
polštářku a bylinkového čaje.
Pátek 21. 2., 8.30-12.00: PŘÍBĚH S TVOŘENÍM - O
PYŠNÉ VAŘEČCE. Vařečka není jenom na vaření.
Neděle 23. 2., 14.00-17.00: NEDĚLNÍ TVOŘENÍ.
PONOŽKOVÍ LICHOŽROUTI. Už víte, kam vám doma
mizí ponožky? Jedí je Lichožrouti! Přijďte si jednoho
takového vyrobit. Starou teplou ponožku a dva knoflíky
s sebou. Vstupné 30 Kč.
Úterý 25. 2., 8.30-12.00: HRÁTKY S BATOLÁTKY JEDE, JEDE TRAKTŮREK.
10.30-11.30: M_ANIMA. Vzdělávací program pro
maminky na rodičovské dovolené, které se chystají do
zaměstnání.
Středa 26. 2., 15.00-17.00: KLUB OTAZNÍK - PEKAŘ
PEČE HOUSKY. Pečeme housky. Jaké bude mé
povolání?
Pátek 28. 2., 8.30-12.00: VAŘENÍ S POHÁDKOU - O
KOBLÍŽKOVI. Blíží se masopust.
Sobota 1. 3., 14.00-17.00: SOBOTNÍ TVOŘENÍ SE
ZUZKOU MELCKENBEECK. HMOTA FIMO A JAK NA
NI. Vstupné 30 Kč plus příspěvek na materiál.
Vzdělávací program M_ANIMA
Maminky na rodičovské dovolené, které se chystají
do zaměstnání, mají teď opět nově příležitost nastoupit
do úspěšného vzdělávacího programu M_ANIMA.
Je součástí dopoledního programu vždy jednou za dva
týdny od 10.30 do 11.30. V únoru se setkáme v úterý
4. a 25. Budeme se věnovat tématům, která vyplynou
z potřeb nové skupiny. Budeme se například pohybovat v oblasti sebevědomí a sebehodnocení, našich
šancí na trhu práce, naší pozice matky na mateřské
dovolené či například v tom, jak skloubit péči o děti
a zaměstnání.
Program vedou vyškolené moderátorky Mgr. Marie
Doležalová a Jana Vodvárková. Děti vezměte s sebou souběžně probíhá Mamiňáček.
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Občanské sdružení Péče o duševní zdraví již sedmnáctým rokem pomáhá lidem žít s duševní nemocí.
Díky snadné dostupnosti služeb pomůžeme v Pardubickém a Královéhradeckém kraji bezmála 700 lidem
ročně, aby mohli žít spokojeně, samostatně a zvládali
běžný život ve společnosti.
Pomáháme lidem s duševními nemocemi, jako je schizofrenie, deprese aj. řešit sociální problémy a učíme je
praktickým dovednostem potřebným pro život.
nejčastější oblasti, na kterých s našimi klienty obvykle spolupracujeme:
• oblast bydlení - podpora při běžném zajištění chodu
domácnosti (včetně nácviku domácích prací), podpora
při kontaktu a případném vyjednávání se sousedy,
s majitelem domu nebo samosprávou
• oblast financí - pomoc při zajištění všech sociálních
dávek, na které má klient nárok a případná pomoc
při sestavení rozpočtu hospodaření s penězi či pomoc při řešení dluhů - splátkové kalendáře, zprostředkování kontaktu s věřitelem apod.
• oblast volného času - nabízíme pomoc při plánování a strukturování volného času, pomoc při zajištění kontaktů na organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami, doprovod a asistence při
vstupu do těchto organizací (např. sportovní kluby,
Sokol, zájmové kroužky, kulturní a vzdělávací instituce. Nabízíme i volnočasové aktivity „ve vlastní
režii“ - kluby
• oblast práce - nabízíme pomoc a technickou podporu při hledání práce - asistenci při vyhledávání
práce, doprovod na místa, kde je bezplatný internet,
pomoc při hledání práce na internetu, doprovod na
úřad práce. Nabízíme také asistenci při studiu pomoc při organizaci studia, pomoc při vyjednávání
individuálního studijního plánu, poradenství jak se
učit.
• oblast zdraví -zacházení s nemocí - nabízíme podat
základní informace o Vaší nemoci a jejich projevech.
Poskytujeme tyto informace také rodinným příslušníkům a přátelům.
• provázení při krizových situacích - nabízíme podporu a „provázení“ krizovými a stresovými situacemi, jako součást prevence relapsu (předcházení
zhoršení projevů nemoci nebo přímo vypuknutí
další ataky nemoci) .
Služby poskytujeme zdarma. Spolupracujeme s lékaři
v dané oblasti. Služby poskytujeme jak v prostorách
jednotlivých středisek, tak v místě bydliště.
Pokud máte zájem o více informací, můžete se obrátit
na naše středisko v Chrudimi, Městský park 274 každé
úterý od 10:00 do 16:00 hodin (ostatní dny jsou pouze
pro objednané) nebo telefonicky na čísle: 777 915 744,
777 915 747, 469 626 383 nebo na internetových
stránkách www.pdz.cz.
Těšíme se na případnou spolupráci.
Mgr. Věra Pinkasová
vedoucí střediska Chrudim
o.s. Péče o duševní zdraví

ÚNOR 2014

WWW.LUZE.CZ
INZERCE

LÉKÁRNA VIOLKA AKTUÁLNĚ
Nově nabízíme platbu dárkovými poukázkami například

UNIŠEK, FLEXIPASS, TICKET
AKČNÍ CENY ÚNOR, BŘEZEN 2014:

Ø SOLVOLAN SIRUP /obsahová látka Ambroxol/ na od-kašlání pro děti od 1 roku i
dospělé 42,50,-Kč /obvyklá cena 56,-Kč/
Ø KOLAGEN FARMAX 100 TOB. - kloubní výživa na bázi kolagenu 175,-Kč /obvyklá
cena 203,-Kč/
Ø BYLINKY A KOŘENÍ GREŠÍK NATURA - pro zdravé vaření
Věnujte pozornost údajům v příbalových letácích!
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REKONSTRUKCE SOKOLOVNY

světelný park jeviště před rekonstrukcí

zednické vysprávky po starém topení a obložení

vyrovnávka zdí lepidlem

natahování nové omítky

instalace nového obložení

čalounění portálů
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