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ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE MĚSTA LUŽE
Kouzlo Luže čerpá velkou část své síly z okolní krajiny. Krajiny mezi Vysočinou
a Polabskou rovinou. Krajiny bohatě a dramaticky tvarované říčkou
Novohradkou. Krajiny v minulosti citlivě a zároveň pragmaticky osídlené.
…...toť úvodní slova autorského týmu, která prakticky říkají vše. Abychom
nezničili tu sílu, citlivost a pragmatičnost, rozhodli jsme se nejdříve zastavit,
pořádně se rozhlédnout a použít k tomu neokoukané, odborné, cizí oči. Po pěti
měsících zkoumání a rozhovorů nám jsou architekti připraveni sdělit, co si
o našem městě myslí. Co zde máme unikátní či výjimečné a jak pokračovat,
abychom si to nezkazili, a zárověň nám ukazují cestu, jak odstranit rušící
elementy provedené v minulosti.
Jejich předkládaná vize města se nám Lužákům může zdát v určitých dílčích
krocích ujetá, skandální, nemyslitelná a bůhvíjaká ještě. Ale především díky
takovýmto myšlenkách se vždy lidstvo, jedinec, komunita dokáže posunout
někam dál. Architekti jsou připraveni nám svůj pohled na urbanismus v našem
městě představit a svoje vize si obhájit. Proto přijďte, jelikož vám to nikdo jiný
tak dobře neodprezentuje. Debatujte o tom, protože jenom debatou se to dá
dotáhnout ke genialitě.
Příjemné rozčílení váš starosta.

To je moje město - chaos
Jak vzniklo zadání, jakým způsobem byla specifikována a požadována naše práce?
Před časem byl jeden z nás osloven městem Luže na zpracování jednoho místního
objektu, který by do budoucna mohl sloužit jako volnočasové centrum, tedy veřejná
budova v rámci možností. Při jedné z konzultací pan starosta poukázal na další jiné
problematické místo ve městě a zeptal se na názor k řešení této věci.
Právě v tuto chvíli vznikl nápad: vzhledem k tomu, že problematických věcí je zde - zdá
se - více, bude lépe se na chvíli zastavit a nechat vychladnout hlavu. Zastavit se
a pohlédnout na celé město shora. Nezatíženě, jako cizí lidé. Pokusit se najít problematická místa sami, popsat je v rámci systému, sjednotit je. A pak naznačit řešení,
které bude do budoucna již zadání pro další práci, tentokráte již v rámci celku.
Město je propojený organismus chovající se stejně jako organismus živý. Není zde
malých věcí, ačkoliv samozřejmě hierarchie zde panuje. Přirovnání města k živému
organismu je zcela na místě vzhledem k tomu, že je vystavěno živými lidmi a jimi také
užíváno. Proto nelze řešit věci odděleně. Pan starosta v dobré vůli tak, jak se
s konkrétními problémy potkává, je také řeší. Náš návrh zněl, že bychom město
prozkoumali, analyzovali ho a společně problematická místa našli.
Konkrétně to znamená vytvoření urbanistického pohledu v širším týmu architektů.
Nalezení problematických míst pokud možno všech a najednou. Jejich sjednocení
a následné vyhledání souvislostí a vztahů mezi nimi. Nic zde ve městě neexistuje
samostatně, vše je propojeno.
K zamyšlení nad celkem je vždy třeba čas. V první chvíli to znamená zdržení, na první
pohled to vypadá, že odcházíme od palčivých otázek, které zadavatel klade nyní, opak
je však pravdou, jde o šetření času a koncentraci úsilí zadavatele. Je to pragmatický
přístup, ekonomický a vedoucí k cíli.
Vytvořili jsme tým lidí, který má s podobnými věcmi zkušenosti a není zatížen
subjektivitou domácího pána. Stanovili jsme si tyto dílčí kroky:
projít a prozkoumat město, vytipovat rozvojové lokality, výjimečná a ovlivňující místa,
případně problémové body, tyto propojit, popsat jejich potenciál, prostorové
možnosti, napojení a vztah k ostatním, možnosti jejich využití do budoucna,
zkratkovitě a skicovitě naznačit řešení - co s nimi, provést závěr, zpracovat
urbanistické možnosti města jako celku s ohledem na předchozí dílčí témata.
Průběh práce pro nás znamenal v první řadě pozorovat, chodit po městě, hledat
a objevovat to, co místní obyvatelé někdy považují za samozřejmost a někdy občanům
objevovat to, co vidíme my, oni ne. Následně pak propojovat, hledat souvislosti
a v neposlední řadě průběžně konzultovat výsledky našeho výzkumu se zadavatelem.
Dílčí závěry pak nakonec spojit do jedné mozaiky, tvořící jeden materiál. Materiál
sloužící pro zastupitele, starostu, zástupce města jako manuál. Podklad, který do
budoucna lze použít jako výchozí pro zpracovávání územního plánu, regulačních
podmínek konkrétních částí města a jednotlivých objektů. Tento materiál je i zápisem,
jakousi kronikou města z pohledu architektů. Může sloužit jako podklad pro
rozvojovou strategii města, pro ospravedlnění jeho případných snah některé pozemky

Koncepce je uveřejněna na webových stránkách města nebo si ji můžete
prostudovat v papírové podobě na radnici na stavebním odboru. O termínu
samotné prezentace budeme informovat s dostatečným předstihem.
či objekty vykoupit, ponechat si je jako uzlové a klíčové, sloužící k dalšímu vývoji města
z hlediska fyzického (přístavby, novostavby, rekonstrukce), sociálního (skladba
obyvatel v těch kterých jeho částech) i mentálního (záměry, plány do budoucna,
investice ). Materiál je také podkladem pro vizi města do budoucna. Je použitelný pro
toto i budoucí zastupitelstva, pro neziskové organizace konající svou činnost v rámci
města nebo s jeho podporou.
Materiál by měl sloužit jako podklad pro ekonomické a podnikatelské záměry
(vytipované objekty a místa s dobrým komerčním potenciálem), dále pro vize
a činnosti plánované městem, rozšíření rekreačních aktivit, záměry dostaveb
sportovišť, apod.), dále pro památkovou péči a ochranu minulých hodnot, dále pro
dopravní koncepci města.
Věříme, že zpracovaný podklad je komplexním materiálem, jakýmsi centrálním
bodem, z něhož se paprskovitě rozbíhají možnosti města Luže.
Autorský tým:
Ida Čapounová
David Kraus

Michal Kuzemenský
David Pavlišta
Ondřej Synek

To je moje město - uspořádané

Jan Vlach
Jiří Žid
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Z ČINNOSTI MATRIKY V ROCE 2011
Počet obyvatel k 1.1.2012 - 2 499 osob trvale
hlášených.
Z celkového počtu obyvatel 2 499 je 1 213 mužů
a 1286 žen.
Počet obyvatel v Luži a místních částech
Luže
1 424 obyvatel
Košumberk 232 obyvatel
Zdislav
65 obyvatel
Radim
233 obyvatel
Bělá
214 obyvatel
Dobrkov
65 obyvatel
Doly
69 obyvatel
Srbce
45 obyvatel
Voletice
49 obyvatel
Brdo
49 obyvatel
Domanice
31 obyvatel
Rabouň
23 obyvatel

Změny v roce 2011
Narození - 34 dětí (17 chlapců, 17 dívek)
Úmrtí - 27 osob (15 mužů, 12 žen)
Přistěhováno - 54 osob ( 34 mužů, 20 žen)
Odstěhováno - 59 osob ( 30 mužů, 29 žen)
Manželství
V roce 2011 bylo uzavřeno v Luži celkem 24
sňatků.
Na Městském úřadě v Luži bylo uzavřeno 15
sňatků, z toho 5 přímo na městském úřadě, 9 na
hradě Košumberk a 1, dle přání svatebčanů, na
soukromém pozemku.
Církevních sňatků bylo 9.
Vidimace a legalizace
Za rok 2011 bylo na Městském úřadě v Luži
ověřeno celkem 1412 podpisů a listin.

Czech POINT v roce 2011
77 výpisů z rejstříku trestu
5 výpisů z obchodního rejstříku
2 výpisy ze živnostenského rejstříku
19 výpisů z katastru nemovitostí
1 výpis z bodového hodnocení řidiče
Ostatní činnosti matriky
Za rok 2011 bylo celkem, včetně dluhopisů,
vydáno
- 30 oddacích listů
- 56 úmrtních listů
- 1 list narození
- 9 osvědčení k církevnímu sňatku
- 2 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství v cizině
- 11 určení otcovství.
Dále bylo vyřízeno 324 žádostí o vydání občanského průkazu.

REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální
dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na
jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. To znamená, že
při přestupu předložíte jízdenku již pouze ke kontrole.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku
libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku
IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky.
Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že
chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít
pouze ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá
veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či
do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na
zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet
jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má
podobu papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den do
školy v Pardubicích, by si musel s využitím jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by
ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy
student měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování. Roční úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory
minimálně 20% a při použití devadesátidenní
jízdenky více než 30% oproti nákupu jednotlivých
jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupo-

vat na vlak v Moravanech? To je možné jak s
jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na
konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící
v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová
- Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat na
basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu
navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní
lze zakoupit již ve všech regionálních autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když
nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky,
která je vhodná zejména pro turisty. Za 160
korun lze cestovat v celém systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte
na výlet s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až
pro pět osob, z toho dva mohou být dospělí.
Cena této jízdenky je 260 Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově
vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů.
Zakoupí si skupinovou síťovou jízdenku za 260
Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane na
Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si může udělat
výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani v
tomto případě nezaplatí nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na
každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud
máte přístup na internet, můžete si spočítat
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jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových
stránkách www.oredo.cz (Menu - IREDO - Kalkulátor jízdného).
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
• je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma
s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě
s průvodcem - poloviční jízdné)
• zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
• děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele,
který obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte
Žáci do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5%
(sleva se v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Studenti do 26 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 %
(sleva se v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po
předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na
přepravu průvodce zdarma)
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí
v ústavech
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %,
pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené
vykonání návštěvy v průkazu
Držitelé průkazu PTP
• mají nárok na jízdné zdarma v autobusech
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PROHLÁŠENÍ K REORGANIZACI
VEŘEJNÉ DOPRAVY
Město s novým systémem veřejné dopravy nesouhlasí.
Od srpna minulého roku, kdy byly představeny
nové jízdní řády, se ohrazuji zejména proti zrušení
přímých autobusových linek na Chrudim. Po celý
čas argumentuji, že naši spoluobčané potřebují
jezdit do Chrudimi a dále. Ne do Chrasti, kde nic
nepotřebují. Krajský úřad, potažmo firma OREDO,
nás neustále odkazuje na linku „Poličáku"(kterou
původně chtělo zrušit a my jsme ji vydupali ze
země), která jezdí přímo. Potíž je ale v tom, že pan
hejtman Martínek jezdí kontrolovat nové spoje ve
svém superbu, a tak nemůže zjistit, že už v Luži
nejde do tohoto spoje řádně nastoupit. I nadále se
budu intenzivně snažit prosadit, aby mezi Luží a
Chrudimí jezdili přímé spoje. Také jsem často
oslovován ohledně mnoha jízd prázdných
autobusů po linkách, kde i dříve, když tam autobus
projížděl 2x denně, nikdo nenastupoval a nyní tam
autobus projíždí třeba i 8x a samozřejmě prázdný.
Ano i mě to rozčiluje, ale o systému dopravy se
rozhoduje na krajském úřadě a doprava se platí
z krajských peněz. Samozřejmě, že by ty
prostředky šly využít smysluplněji. Nezbývá mi nic
jiného než na tyto nesmyslné kroky upozorňovat
představitele kraje a v případě, že nereagují, vyjádřit svůj nesouhlas v krajských volbách.
Prosím vás, abyste jakékoliv požadavky k dopravě
stále posílali mailem nebo osobně tlumočili na
našem úřadě, abychom mohli prosazovat další
úpravy.
starosta

FOTOSOUTĚŽ
Stále můžete hlasovat v naší
fotosoutěži v rámci akce
Dny evropského dědictví
na www.luze.cz/fotosoutez

PLESOVÁ SEZÓNA 2012
Pátek 24. února 2012
HASIČSKÝ PLES SDH BĚLÁ
H.I.T. Music
Hostinec U Jonáše Bělá
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VÝPIS USNESENÍ
z 23. zasedání rady města
konaného dne 30.11.2011
na MěÚ v Luži

z 24. zasedání rady města
konaného dne 14.12.2011
na MěÚ v Luži

Rada města bere na vědomí:
01/023
Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké
školy Luže za školní rok 2010/2011, dle přílohy.

Rada města bere na vědomí:
01/024
Nabídku bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou Luže, Na Výsluní 2, dle přílohy.

Rada města schvaluje:
02/023
Finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč pro ČSTV
Chrudim, dle přílohy.
03/023
Žádost MŠ Luže o souhlas s přijetím věcného
daru, dle přílohy.
04/023
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.7
v čp.259 Luže, ul. U Stadionu pro pana M.Šincla
na dobu určitou od 1.1.2012 do 30.6.2012, dle
přílohy.
05/023
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.2 v domě
čp.259 Luže, ul. U Stadionu pro paní K.Vacenovskou, dle přílohy.
06/023
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.11
v domě čp.259 Luže, ul. U Stadionu pro paní
A.Doubravskou, dle přílohy.
07/023
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje jednotky SDH obce
pro rok 2011 - ostatní části dotace, dle přílohy.
08/023
Smlouvu o provozu Sběrného dvora Luže mezi
Městem Luže a TS Hlinsko, s.r.o., dle přílohy.
09/023
Smlouvu na zajištění svozu, třídění, recyklace
a odstranění komunálního odpadu mezi Městem Luže a TS Hlinsko, s.r.o., dle přílohy.
10/023
Odpisy nepotřebného dlouhodobého majetku,
dle přílohy.

Rada města schvaluje:
02/024
Dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 2 v Domě
s pečovatelskou službou Luže, Na Výsluní 2
k 31.12.2011, dle přílohy.
03/024
Podání žádosti o dotaci na realizaci výstavby
tribuny ve sportovním areálu v Luži, dle přílohy.
04/024
Cenovou nabídku na zpracování projektu „Hrad
Košumberk, statické zajištění věže Horního hradu, dle přílohy.
05/024
Dodatek č.1/2011 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Lesy Luže, s.r.o. a Městem
Luže, dle přílohy.
06/024
Rozpočtové změny 000002-000005, dle přílohy.
07/024
Odpisy nepotřebného dlouhodobého majetku,
dle přílohy.
08/024
Směrnici o inventarizaci majetku Města Luže, dle
přílohy.
09/024
Odpisový plán Města Luže, dle přílohy

Rada města doporučuje ZM schválit:
11/023
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím na
rok 2012, dle přílohy.

Sobota 25. února 2012
DĚTSKÝ KARNEVAL SDH BĚLÁ
Hostinec U Jonáše Bělá

Rada města neschvaluje:
11/024
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu v čp. 155
Luže, ul. Dukelská pro pana Fr. Ozoráka,
Luže,dle přílohy.
12/024
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k p.č.
420/1 a 423 v k.ú. Radim, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V lednu oslavili své životní jubileum
70 let

Sobota 25. února 2012
OCHOTNICKÝ KARNEVAL
Neon Band
Sokolovna Luže

Rada města žádá:
10/024
Pozemkový fond ČR o pořízení komplexích
pozemkových úprav v k.ú. Doly, dle přílohy.

75 let

Eva Šafránková, Luže
Marie Drahošová, Luže
Josef Skalický, Dobrkov
Miluše Krulichová, Luže

81 let
82 let
90 let
93 let

Zdeněk Dušek, Luže
Milada Křepelková Radim
Miloslav Bartoš, Bělá
Alois Weidinger, Luže

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Josefem Petružálkem, Domanice - 93 let
Marií Zemanovou, Bělá - 71 let
Josefem Sedlákem, Luže - 83 let
Karlem Pitrou, Srbce - 62 let
Marií Šinkorovou, Zdislav - 90 let

Neděle 3.března 2012
DĚTSKÝ KARNEVAL
Sokolovna Luže
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
Paní „ZIMA“ na sebe nechala čekat, opravdová se
objevila až v polovině měsíce ledna. Do té doby se
střídalo „Čtvero ročních období“. Na některých
zahrádkách rozkvetly i sedmikrásky.
V mateřské škole to dětem nevadilo. Sledovaly změny
počasí i přírody, hrály si s novými hračkami, kreslily,
malovaly, hrály pohybové hry a zpívaly písničky.
Rytmické taneční pohyby upevňovaly v lekcích „Bejby
tanečních“ pod vedením Ing. B. Černého z TK Bohémia
Chrast.
13. ledna přijelo do MŠ loutkové divadlo s pohádkami
„TUČ a ŇÁK“. Loutkoherečka Jarmila Vlčková předvedla
dětem poutavou a zábavnou podívanou.
Celý měsíc leden byl ve znamení blížícího se zápisu dětí
do základní školy. 18. ledna navštívili naši předškoláci
1. třídu ZŠ Luže. Seznámili se s pí. učitelkami, prostředím školy, třídy, přinesli svým starším kamarádům
vlastnoručně vyrobené dárečky, zúčastnili se části
vyučování, zasedli do lavic a stali se i oni „PRVŇÁČKY“.
24. ledna 2012 nastal pro 21 dětí slavnostní den a za
doprovodu rodičů šly k zápisu do první třídy ZŠ. Naši
předškoláčci se na tento den poctivě připravovali
v každém oddělení MŠ a také v odpoledním PŘEDŠKOLNÍM PROGRAMU. Ten probíhá každodenně
v oddělení Měsíček. Děti zde zdokonalují své dovednosti, schopnosti a vědomosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového i sluchového
vnímání, v předčíselných představách, řeči a vyjadřovacích schopnostech, ale též v oblasti sociální a pracovní.
Paní „ZIMA“ dorazila později, ale i tak jsme si v měsíci
lednu užili vysněného kouzla zimní přírody a zimních
radovánek. V MŠ se máme stále na co těšit.
kolektiv MŠ

ÚNOR 2012
SKAUTSKÝ PŘEDVÁNOČNÍ
VÝSTUP NA SNĚŽKU

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
7. LEDNA 2012
Celkový výtěžek - 92 747 Kč
Již podvanácté po celé České republice proběhla
tradiční Tříkrálová sbírka. Ne jinak tomu bylo i u nás
v Luži, Zdislavi, Košumberku, Bělé, Hroubovicích,
Dolích, Rabouni, Voleticích, Domanicích, Srbcích,
Štěnci, Mravíně, Jenišovicích, Martinicích, Lozicích,
Radimi, Zalažanech, Chroustovicích, Lhotě u Chroustovic, Mentouře, Podečelích, Holešovicích, Březovicích, Městci, Ostrově a Vinarech. Do těchto míst
letos vyrazilo 30 skupinek koledníků za doprovodu
vedoucích skupinek. Tentokrát se jim podařilo díky
vaší štědrosti a milému přijetí vykoledovat 92 747 Kč.
Tato celá částka byla poslána na tříkrálové konto
Charity Česká republika a bude čerpána na účely
Oblastní charity Pardubice na dovybavení a provoz
mateřských center DaR v Luži a Holoubek v Holicích,
na dovybavení středisek sanace rodin, na pobytové
i ambulantní středisko odlehčovacích služeb, na nákup auta pro terénní sociální služby a pro přímou
pomoc potřebným lidem, postiženým živelnou
katastrofou, na poradenství a deset procent je určeno
na humanitární pomoc do zahraničí.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V LUŽI.
V souladu s § 34 školského zákona č. 561/2004
Sb., vyhlašuje ředitelka Mateřské školy v Luži
zápis k docházce do mateřské školy na školní
rok 2012/2013.
Zápis potrvá od 1. února 2012 do 31. března
2012.
V této době je nutné, aby si rodiče nebo zákonní
zástupci dítěte v mateřské škole vyzvedli tiskopis “Žádost o přijetí do mateřské školy“
a vyplněný ho osobně odevzdali zpět do mateřské školy. Požadují-li rodiče či zákonní zástupci zařazení k docházce v pozdějších měsících
než v září 2012, musí svou přihlášku podat také
v uvedeném termínu, protože přijímací řízení se
týká celého školního roku.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve
věku zpravidla od tří do šesti let.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
Do mateřské školy lze za určitých podmínek
přijmout dítě se zdravotním postižením.
V případě, že bude podáno více přihlášek než
bude volná kapacita, bude ředitelka postupovat
podle stanovených kritérií.Více informací naleznete na www.luze.skolicka.eu.

Děkuji všem, více jak 120 dobrovolníkům, kteří se do
této akce zapojili! Zvláštní dík patří pí uč. R. Peterkové
a T. Tesařovi za koordinaci skupinek, pí vych.
V. Zavřelové za pomoc s oslovením žáků 1. st. ZŠ
Luže, starostům za podporu propagace této akce, pí
M. Kroulíkové za pomoc se zapečeťováním a rozpečeťováním pokladniček, pí M. Hubálkové a L. Karlišové za zajištění občerstvení. Dík patří i otci J. Hubálkovi za duchovní podporu. Vážím si nezištné
pomoci všech vedoucích skupinek a koledníků, kteří
se nebáli zazvonit u vašich dveří a požádat vás o příspěvek do Tříkrálové sbírky.
Děkuji vám dárcům, kteří v dnešní době plné obav
z budoucnosti dokážete dát těm, kteří naši pomoc
potřebují právě teď.

V pátek 19. prosince večer jsme se všichni sešli ve
skautském srubu a zabalili si všechny potřebné věci na
cestu. Večer jsme ještě uvařili pudink na snídani a šli
jsme spát, protože nás čekal náročný den. V úterý jsme
o půl čtvrté ráno vstávali a ranním autobusem odjeli do
Vysokého Mýta. Tam jsme dvacet minut počkali v
čekárně a poté odjeli autobusem do Hradce Králové, kde
jsme přestoupili na autobus do Trutnova. V Trutnově
jsme hodinu čekali v čekárně na vlakovém nádraží.

Z vlakového nádraží jsme se přesunuli na nádraží
autobusové, odkud jsme odjeli do Pece pod Sněžkou. V
Peci jsme se přistrojili, navlékli návleky a šli jsme k
lanovce. Od lanovky jsme zahájili výstup lesem na
Růžohorky. Všude kolem bylo přes půl metru čerstvého
sněhu a cestu jsme si museli prošlápnout. Před
polednem jsme už byli na Růžohorkách v Děčínské
boudě na tradičním obědě. Všichni jsme si dali polívku a
pokračovali dál. Na vrchol Sněžky jsme vystoupili kolem
půl druhé. Na samotném vrcholku byla mlha, ale už o
kousek níže byl rozhled do celého kraje. Na vrcholu jsme
se koukli do poštovny, napsali několik pohledů, vyfotili
jsme se a šli jsme zpátky do Pece. Tentokráte ale cestou
přes Obří důl. Tato cesta vypadala lepší než ta nahoru.
Do Pece pod Sněžkou jsme dorazili kolem půl páté
a autobusem v pět hodin jsme odjeli do Hradce Králové,
kde nás čekal urychlený přesun na vlak, který jsme
naštěstí stihli. V devět hodin jsme už byli v Luži a v půl
desáté doma.
Čvachtal

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Tentokrát byl krátce mimojiné vzpomenut na
vlastivědném kroužku Prokop Martin Stanislav Kučera
/narozen v Luži 11.11.1777, zemřel v Praze 26.2.1812/,
na kterého vzpomíná historie české literatury díky
knižnímu vydání jeho písní a nedělních kázání z počátku
19. století.
Dále jsme připomenuli narození plukovníka ve výslužbě
Jana Slavíka /narozen 21.2.1912 v Radimi, zemřel
v Londýně 2.12.1998/, důstojníka československé
armády, který bojoval jako člen 1. československé
smíšené brigády proti nacistickému Německu na straně
Anglie. Po únoru v roce 1948 si byl vědom, co ho po
návratu domů čeká, volí proto emigraci.
Příští setkání kroužku se koná 20. února 2012 opět ve
13,00 hodin na MěÚ v Luži.
Z.M.

POZOR ZMĚNA!!!
Pravidelné kondiční cvičení žen

TJ LUŽE - PŘÍPRAVKA
Nábor fotbalistů
ročníku 2004 a mladších do svých nově
budovaných mužstev.
Informace na tel. 731 407 589 , 772 263 691
nebo osobně každý pátek
v 15.30 v tělocvičně u stadionu.
První trénink 6.1.2012
(každý pátek v 15.30 ve velké tělocvičně).
Srdečně zvou trenéři a vedení oddílu.

od 9.2.2012 v tělocvičně 1. st. ZŠ Luže
(směrem na Nové Hrady),
každý čtvrtek od 20 h.
Cvičení je určeno všem, kdo si chtějí
udržet kondici, nebo si protáhnout tělo
a procvičit problémové partie.
Těší se na Vás Jana Zejfartová -Tumpachová,
tel. 733 389 424, JanaZejfartova@seznam.cz
Lenka Psotová
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ALEŠ NĚMEČEK
CANADIAN ROCKY MOUNTAINS

KLUB CYKLISTŮ
LUŽE - KOŠUMBERK

Aleš Němeček - Canadian Rocky Mountains aneb
ukažte prstem na mapu a bude tam krásně.
Kongresový sál v Hamzově odborné léčebně pavilon L, sobota 25. 2. 2012 v 15:30
Pozvánku najdete na http://math.feld.cvut.cz/nemecek/pozvanka/canada2008/. Zveme vás na další
setkání cestovatelského klubu Cestou necestou.
Tentokrát budou předmětem vyprávění, promítání
a také případných dotazů kanadské Skalisté hory
v podání pana Aleše Němečka. Pan Němeček
nepřijíždí do našeho cestovatelského klubu poprvé
a Kanada není jediným cílem, o který se s námi ve
svých zážitcích a zkušenostech může rozdělit - viz
32 složek fotografií na www.panoramio.com/user/2227440. Jednou z nich je i složka se jménem
Luže - Košumberk. Mrkněte se tam. Vstupné je jako
vždy dobrovolné a bude poukázáno na konto
humanitární organizace ADRA a jejího projektu
nemocnice v keňském Itibo.
Aleš Kocián

Klub cyklistů Luže-Košumberk zahájil 1. ledna
2012 „Novoroční vyjížďkou“ již 17. sezonu
novodobé historie klubu. Co připravuje vedení a
celá základna klubu pro letošní rok?
Po „Novoroční vyjížďce“ se jel v sobotu 14. ledna
2012 pod Chlumkem finálový závod „Českého poháru masters“ v cyklokrosu (informace
a výsledky budou zveřejněny v březnovém vydání
Lužského zpravodaje). Od 15. ledna 2012 začala
příprava našich sportovců na nadcházející silniční
a cyklokrosovou sezónu. I nadále, především
v měsíci únoru a březnu, bude probíhat nábor
nových adeptů tohoto těžkého, ale krásného
sportu formou besed ve školách a v měsíci březnu
i s rodiči zájemců o členství v klubu.
V neděli 8. dubna 2012 se pojede již 12. ročník
silničních okruhů na letišti nad Radimí. Tento
závod je především pořádán pro ty nejmenší. 4. a
5. srpna 2012 na chatě „Polanka“ se pojede v
sobotu 5. ročník „Velké ceny Polanky“. Závod je
pro všechny věkové kategorie a současně se jede
jako „Český pohár“ kategorie masters. Neděle
bude celá věnována „Českému poháru Masters“,
který se pojede jako „Memoriál Václava Vavruška“.
Oba dva závody jsou součástí „Víkendu východočeské silniční cyklistiky“.
V podzimních měsících chce klub uspořádat
alespoň 3 závody v cyklokrosu pod názvem
„Košumberský pohár“. Kalendář bude včas
zveřejněn. Doufejme, že v příštím čísle budeme již
moci předložit kalendář závodů „Českého poháru v
silniční cyklistice“, které chce klub se svěřenci
absolvovat.
J. V.

KLUB ZDRAVÍ LUŽE
Rýže, královna naší spíže
Církev adventistů s.d. v Luži, Komenského 249
čtvrtek 23. 2. v 18 hodin

U nás doma je ve velké oblibě a určitě vede před
knedlíky, těstovinami nebo bramborami. Hned
uhodnete, že myslím na jedněmi zatracovanou,
jinými vyhledávanou rýži. Říkalo se jí „pomsta“,
a protože tady byl kdysi k dostání jen jeden druh
rýže, nebylo snadné ji uvařit nelepivou a sypkou.
Teprve v porevoluční kuchyni se dozvídáme, že
velké množství druhů rýže se podstatně liší
vzhledem, chutí i způsobem přípravy. A tak i u nás
už známe rýži kulatozrnnou (arborio), dlouhozrnnou (basmati), jasmínovou, indiánskou neboli
divokou (která vlastně ani rýží není), natural, každá
má jinou chuť, konzistenci po uvaření, použití.
Abyste se o této jen zdánlivě obyčejné obilovině
dozvěděli spoustu zajímavých informací, zveme
vás na přednášku Klubu zdraví, která se uskuteční
dne 23. 2. 2012 od 18 hodin v kuchyňce lužského
sboru Církve adventistů pod názvem „Rýže,
královna naší spíže“, a jako podtéma uvedeme
„Koření z Asie - na to nás užije" Nevíte-li, jak rýži
správně vybrat, uvařit, co z ní připravit, jaké má
další vlastnosti, jak to bylo s „rýžovou“ šachovou
partií, která zruinovala krále, jak a kde se pěstuje, co
všechno se dnes z rýže vyrábí, neváhejte a tento
termín si ve svém diáři určitě zatrhněte hodně
výrazně. Navíc se vám dostane poučení o koření,
které využijete nejen ve své rýžové kuchyni.
K zrnkům rýžovým přibude i pár zrnek moudrosti
v okénku pro zamyšlení. Hlavním moderátorem
večera bude Aleš Kocián, který určitě překvapí

i výběrem hudebním. Určitě ochutnáte několik
rýžových specialit a v sešitku si odnesete přehršli
receptů, na jejichž výběru se můžete podílet i vy
sami, když napíšete Alešovi na
alkocian@centrum.cz .

Rýži má denně na svém jídelníčku asi čtvrtina
obyvatelstva zeměkoule. Ne každý v dostatečném
množství. Proto lze tak dobře porozumět
moudrosti Walthera von der Vegelweida: „Kdo je
sytý, nepochopí, co si hladový vytrpí“. Buďme tedy
i díky nenápadné královně ze spíže vděčni, že nám
pomáhá zamyslet se nad staroegyptským
příslovím: „Polovina z toho, co sníme, udržuje
naživu nás, druhá polovina lékaře“, a učme se i díky
střídmosti lépe pečovat o svůj osobní poklad, své
zdraví.
Těšíme se na setkání s vámi a do té doby buďte
zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Hanka Ščigelová
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RODINNÉ CENTRUM DaR LUŽE
V únoru 2012 Vás zveme do Rodinného centra DaR
(Děti a Rodiče) v Luži na sledování ptáčků v krmítku
(vezměte s sebou dobrůtky pro ptáčky, během celého
měsíce
máme krásné krmítko), výrobu svíček
hromniček (pátek 3.2. od 9:00), výrobu masek a
převleků (pátek 10.2. od 9:00, s sebou si vezměte
vhodný materiál), oslavu masopustu (pátek 17.2. od
9:00), výrobu skákacího balónku nebo opičky (pátek

24.2. od 9:00), výrobu zamilovaných přáníček (úterý
14.2. odpoledne), zdravotní cvičení pro děti, rodiče a
prarodiče s Janičkou (každé úterý odpoledne a každou
středu od 9:00), dětské pohybové písničky (každé
úterý od 9:00), Večery pod lampou pro ženy každého
věku (každou středu od 18:00). Když nám bude přát
počasí, tak si na zahradě postavíme sněhuláky a
uděláme koulovačku.
Rodinné centrum je zde pro všechny,
tak se přijďte podívat!
V případě zájmu máme k dispozici pingpongový stůl,
tak si přijďte zahrát (i tatínkové a dědečkové).
Pravidelný program:
Úterý
9:00 - 11:30 a 14:00 - 18:00
Středa
9:00 - 11:30 a 19:00 - 21:30
(Večery pod lampou)
Pátek
9:00 - 11:30
Mimořádné akce:
Sobota 18.2. od 16:00
Dětské divadelní představení ANDĚL PÁNĚ,
vstupné dobrovolné.
Více na www.materskecentrum.estranky.cz

Gymnázium Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči
nabízí studium žákům, kteří
ukončili 5. a 9. ročník základní
školy. V případě zájmu o studium
si žáky i jejich rodiče dovolujeme pozvat na
osobní schůzku, abychom poskytli bližší
informace o škole a o způsobu studia (rozdíl mezi
základní školou a gymnáziem). Schůzka může
proběhnout ve škole, ale i v místě bydliště, termín
si můžete zvolit dle vlastních časových možností.
V případě Vašeho zájmu o toto setkání nás
kontaktujte prostřednictvím
e-mailu: info@gymskutec.cz
či telefonicky 469 326 360.
Ing. Dagmar Kučerová, ředitelka školy
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kostel P. Marie na Chlumku

kostel P. Marie na Chlumku
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INZERCE
Prodám dětskou autosedačku Chicco 0-13 kg vajíčko. Cena 400Kč.
Prodám pultový mrazák, objem 350l, rozměry 110x85x65cm. Cena 1000Kč. Tel.: 723762871.
Prodám matraci do dětské postýlky, rozměr 90x65cm, cena 300Kč. Tel.: 605264076.
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie,
jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22 92 92.

Hledáme dalších 56 lidí, kteří chtějí
snížit váhu o 5-30 kg.
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.

Nezávazné informace na tel.: 777 177 672 nebo

www.vybornýtip.na-hubnutí.cz
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Akciová společnost RENEGADE EU a.s. si
Vám tímto dovoluje oznámit, že se stala Vaším
nejbližším právním poradcem.
Rádi Vám pomůžeme s řešením problémů
týkajících se každodenního běžného života,
jako jsou rozvody manželství, převody majetku
a věcná břemena, žaloby na vymožení dluhu,
exekuční řízení a řízení o přestupcích. V těchto
věcech za Vás můžeme sepsat smlouvy
a zastoupit Vás při jednání u dotčených úřadů.
Mimo výše uvedeného se naše společnost již
více jak 15 let specializuje na vymáhání a
správu pohledávek jak mimosoudní, tak
soudní cestou. Pohledávky i odkupujeme.
Toto vše si dovolujeme nabídnout na základě
spolupráce s advokátní a notářskou kanceláří
a naše společnost pracuje pro více exekutorských úřadů. Zaměstnanci společnosti mají
právní vzdělání.
Nejezděte proto daleko - naši expozituru
naleznete na adrese:
náměstí Plukovníka Koukala 142 - vchod
z boku hotelu Vídeň.
Otevírací doba: středa 13 - 17 hod, pátek
9 - 12 hod a 13 - 17 hod. Na rozjezd máme pro
Vás speciální zlevněný tarif za tyto služby.
Expozituru pro Vás otvíráme od 1. února 2012.
Naše heslo zní seriozně-profesionálnědiskrétně-rychle.
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