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A MÁME VÍTĚZE!

ARCHITEKTONICKÁ
KONCEPCE
MĚSTA LUŽE
2. veřejné jednání
představení
výsledků práce
architektů
úterý 27. března 2012
od 17,00 v podkroví
ZUŠ Luže

Top fotografie: Klára Doležalová,11 let

V červnu loňského roku vyhlásilo Město Luže v rámci akce „Dny evropského dědictví“ městské kolo fotografické
soutěže, kterého se mohli zúčastnit žáci základních nebo středních škol, a to ve třech kategoriích: 1. - 5. třída ZŠ.,
6. – 9. třída ZŠ a věková kategorie 15 – 18 let. Cílem soutěže bylo podnítit zájem mladých lidí o památky zejména
v jejich okolí.
Do soutěže se celkem přihlásilo11 mladých fotografů v kategorii 1. – 5. třída, o jejich talentu jste mohli rozhodovat
i vy, a to prostřednictvím hlasování na internetových stránkách města. Na základě Vašeho hlasování, doporučení
odborného fotografa a rozhodnutí rady města Luže, byli vybráni a ocenění tito mladí fotografové:
Top fotografie: Klára Doležalová
Cena: tablet
1. místo: Veronika Švachová
Cena: externí disk
2. místo: Tereza Vyčítalová
Cena: flash disk + paměťová karta a USB čtečka

3. místo: Iva Michalíčková
Cena: flash disk + paměťová karta a USB čtečka
Zvláštní ocenění: Michaela Švachová
Cena: paměťová karta a USB čtečka

Gratulujeme výhercům a přejeme všem zúčastněným mnoho dalších fotografických úspěchů.
Tímto vyhlašujeme další kolo této fotografické soutěže, kterého se mohou zúčastnit žáci základních
nebo středních škol, a to ve třech kategoriích: 1. - 5. třída ZŠ., 6. – 9. třída ZŠ a věková kategorie 15 – 18 let.
Nejlepší fotografie budou poslány do národního kola a oceněny hodnotnými věcnými cenami. Uzávěrka
letošního ročníku je 16. 11. 2012. Fotografie doručujte na Městský úřad v Luži v elektronické a tištěné verzi
(fotografie formát 9x13).

1. místo: Veronika Švachová, 11 let

Zvláštní ocenění: Michaela Švachová, 11 let

3. místo: Iva Michalíčková,10 let

2. místo: Tereza Vyčítalová, 10 let
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PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Každého z nás se dotýká poplatek za svoz odpadu
a mnohé z nás se dotýká poplatek ze psa. Tyto poplatky
jsou stoprocentním výnosem města a město si samo
hlídá i jeho výběr. Vyhláška města Luže stanovuje,
že poplatek za psa činí 100,-Kč a za každého dalšího
psa v rodině 150,-Kč ročně. Tento poplatek máme na
velmi nízké úrovni, oproti mnoha jiným městům, jelikož zatím nepotřebujeme množství psů ve městě či
místních částech nějak korigovat. Také výnos z tohoto
poplatku se pohybuje někde kolem 40 tisíc korun ročně. I přesto, že tento poplatek je na takové mizivé úrovni, jsou mezi námi tací, kteří za svého psa buď neplatí,
nebo platí pouze za jednoho a vlastní jich několik.
Konec lhůty pro placení poplatku za psa je na konci
měsíce dubna. V květnovém čísle zpravodaje jsme se
rozhodli uveřejnit počet nahlášených psů v jednotlivých ulicích, abyste si udělali obrázek sami.
Velmi důležitým poplatkem je poplatek za svoz odpadu. Zákon stanoví nejvýše přípustnou hranici poplatku
na 500,-Kč za poplatníka za rok. Je nás 2.499 obyvatel
(stav ke dni 1. 1. 2012), tj. měli bychom vybrat
1.249.500,-Kč. Dlouhodobě se však daří vybírat o cca.
120 tis.Kč méně, což je řádově 250 občanů, tedy 10%
trvale bydlících. Na jednu stranu chápu, že to není
částka úplně zanedbatelná, na druhou stranu je to
nějakých 9,-Kč/týdně za vyvezenou popelnici odpadu –
a to je částka směšná. Dále je třeba si uvědomit, že díky
rostoucím nákladům, zejména ceny nafty je dnes
reálná cena za svoz jedné popelnice o 24,-Kč větší než
maximálně možný poplatek. Město dále ještě platí
provoz sběrného dvora, což činí po odečtení peněz
za tříděný odpad zhruba 150 tis. Kč za rok , což je dalších 60,-Kč na občana, který si však sběrný dvůr platí
už v oné pětistovce. Město tak ročně doplácí přes 200
tisíc z jiných příjmů likvidaci odpadů plus musí zaplatit

JAK JSME HOSPODAŘILI
V ROCE 2011
Rok 2011 jsme začali s úvěry ve výši 11mil. Kč
a zůstatkem na účtě ve výši 3,2 mil. Kč. Na konci roku
jsme měli úvěry ve výši 8,9 mil. Kč a zůstatek na účtě
1,9 mil. Kč.
Daňové příjmy města byly na konci roku 2011 o 1
milion korun vyšší než bylo plánováno v rozpočtu
města (plán 16,8 mil. Kč, skutečnost 17,8 mil. Kč).
Dále se nám podařilo získat 0,41 mil. Kč dotací z kraje
a 8,8 mil. Kč ze státního rozpočtu a fondů EU(zateplení
škol, byty pro seniory).
Na výdajové stránce bylo největší investicí za celkem
10,1 mil. Kč zateplení obou budov základní školy, dále
započetí přestavby bývalé budovy ZUŠ na byty pro
seniory ve výši 3,6 mil. Kč a realizace komunikace na
sídlišti Lipka včetně veřejného osvětlení za 2 mil. Kč.
Mimo to provedly během roku naše služby města
mnoho drobných věcí.
V roce 2011 jsme tedy z vlastních prostředků snížili
zadlužení města o 2,1mil.Kč, spolupodíleli jsme se
na zateplení škol částkou 5 mil. Kč a 2 mil. Kč proinvestovali v komunikaci a VO na sídlišti Lipka.
Zůstatek na účtě nám sice klesl o 1,3mil.Kč, ale při
velkých investicích za téměř 16 mil. Kč jsme zůstali
na konci roku 2011 oproti roku 2010 v plusovém saldu
0,8 mil. Kč.
Starosta

jednou za měsíc a další, jsou zcela bezpředmětné. Každý, kdo má trvalý pobyt v Luži či místní části nebo zde
vlastní nemovitost (chalupáři), musí platit poplatek za
svoz odpadu.
V případě nezaplacení ve lhůtě, což je konec dubna,
jsme oprávněni zaslat upomínku s navýšením poplatku
až o 100%. Pokud ani v upomínce nebude dlužný
poplatek zaplacen, bude v červnovém zpravodaji uveřejněn seznam dlužníků, v zákonné formě, tedy sice
beze jména, ale s dostatečně jasnou identifikací.
Seznam dlužníků bude k dispozici i obsluze ve sběrném
dvoře, která od takové osoby nepřijme odpad.
Jak už jsem uvedl, nejnáročnější položkou v likvidaci
odpadů je doprava. Pokud tedy budeme všichni co
nejvíce a dobře odpad třídit (sešlapávat plastové lahve,
trhat kartonové krabice, odnášet drobné elektro
do vhodných nádob po městě nebo do sběrného
dvora), můžeme v budoucnu šetřit na dopravě tak,
že nebude třeba tak častý vývoz popelnic a nádob
na tříděný odpad. V průběhu roku přibudou k hnízdům
na tříděný odpad další kontejnery pro zvýšení kapacity
a také další oranžové na obaly „tetrapack“ (obaly
od džusů, trvanl. mléka, apod.).
R.Z.
za všechny neplatiče, což jak je napsáno výše, je dalších 120 tisíc korun.
Zákon o odpadech stanoví jasně, že se výše poplatku
vypočítává na základě skutečnosti za minulý rok
a rozpočítává podle trvale bydlících k 1. 1. daného roku.
Novelou zákona o správě daní a poplatků byla orgánům
samosprávy (u nás radě města) vzata možnost promíjet poplatky z jakéhokoliv důvodu, tzn. že všechny
požadavky typu - dítě je celý týden na internátě, pobyt
občanů v domovech důchodců, já topím plynem a jím
jen, co si vypěstuju na zahrádce, já naplním popelnice

Poplatek za psa:
variabilní symbol: 1341 + č.p.
Poplatek za TKO
variabilní symbol: 1340 + č.p.
Číslo účtu:
1141632399/0800

PROVOZNÍ DOBA SKLÁDKY DOLEČKA
31. března 2012 - sobota
14. dubna 2012 - sobota

8,00 – 12,00

28. dubna 2012 - sobota
Poté bude skládka otevřena vždy každou poslední sobotu
v měsíci od 8,00 do 12,00.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Z důvodu oprav na vysokém napětí
bude přerušena dodávka elektrické energie
dne 20. března 2012 od 7,45 do 15,00
v obcích:

Luže, Bílý Kůň, Košumberk,
Zdislav, Voletice, Domanice,
Srbce, Lozice, Radim
(od Eliščiny vily směrem k Luži).
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VÝPIS USNESENÍ

ZMĚNY V AUTOBUSOVÉ
DOPRAVĚ
Koncem února proběhla schůzka se zástupci
kraje a firmy OREDO, kde jednotliví zástupci obcí
tlumočili své požadavky. Ohledně požadavků
Luže – Skuteč nebylo vyhověno, aby některý
ze spojů přijížděl do Skutče před 6 hodinou ranní
a ze Skutče odjížděl kolem 15 hodiny na Luži.
Dále nebylo vyhověno naší žádosti o přímý spoj
v neděli v podvečer na Pardubice a dále na Hradec Králové. Bylo nám sděleno, že na Pardubice
jede přímý vlak z Chrasti. Na Hradec Králové
bude o hodinu (kolem 18 hodiny) posunut spoj
na Vysoké Mýto, kde bude možnost přestupu
i na Brno. Dále bylo přislíbeno, že od další změny
jízdních řádů (červen 2012) bude snaha zavést
některé přímé linky Luže – Chrudim. Dle nás jsou
tyto změny nedostatečné a prosíme všechny
občany o další podměty a připomínky.

NOVÉ BYTY PRO SENIORY
K DISPOZICI OD ZÁŘÍ 2012
Rekonstrukce bývalé budovy ZUŠ na 6 bytů pro
seniory by měla být dokončena v letních měsících. V bytech mohou být nájemci starší 70 let,
kteří jsou soběstační nebo mladší senioři, kteří
mají alespoň první stupeň omezení. K dispozici
budou 4 byty 2+1 a 2 byty 1+1. Na bližší dispozici
bytů se můžete podívat na stavebním odboru
na městském úřadě. Žádosti budou přijímány
od měsíce května na předepsaném tiskopise,
který bude v druhé půlce dubna k dispozici
na úřadě.

HRAD KOŠUMBERK
OPĚT OŽIJE
Sezóna na hradě Kušumberk bude jako každoročně zahájena před Velikonocemi, a to v sobotu
7. dubna 2012.
I letos mohou občané města Luže, přidružených
obcí a pacienti Hamzovy odborné léčebny
využít možnosti nákupu sezónní permanentky
na hrad Košumberk. Cena permanentky je
100,-Kč a vyzvednout si ji můžete buď na městském úřadě nebo přímo na hradě.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LUŽE
středa 4. dubna 2012
od 18,00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Luže

Program:
1)
2)
3)
4)

organizační záležitosti
ekonomické záležitosti
prodej a koupě majetku
různé

z 25. zasedání rady města konaného dne
5.1.2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/025
Odměnu řediteli Základní školy Luže, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
02/025
Rozpočet města Luže na rok 2012 na příjmy a výdaje
jako přebytkový, dle přílohy.

z 26. zasedání rady města konaného dne
25.1.2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/026
Záměr výstavby podporovaných bytů firmou
Skutečská investiční, s.r.o, dle přílohy.
02/026
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě mezi Městem Luže
a MX-Klub Luže, dle přílohy.
03/026
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi paní
J. Svobodovou a Městem Luže, dle přílohy.
04/026
Dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory,
dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
05/026
Prodej domu čp.74 Košumberk na st.p.č. 433
a p.p.č.1138/1 vše v k.ú. Luže firmě Skutečská
investiční, s.r.o., dle přílohy.
06/026
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi
Městem Luže a manželi Uhlířovými, Luže, dle přílohy.
07/026
2
Pronájem části p.p.č.1217 o výměře 500m pro pana
2
J. Štůlu, Luže za cenu 1,-Kč/m /rok, dle přílohy.

z 8. zasedání zastupitelstva města konaného
dne 2. a 3. února 2012 na MěÚ v Luže
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
01/08
Úvodní zprávu starosty města od posledního zasedání
zastupitelstva města.
02/08
Zprávy finančního a kontrolního výboru, dle příloh.
Zastupitelstvo města schvaluje:
03/08
Ověřovatele: Mgr. Jana Tumpachová, Ing. Pavel
Holomek.
04/08
Návrhovou komisi: Ing. arch. Tomáš Soukup, Ing.

Ladislav Zelenka., Jiří Kopecký ml..
05/08
Program 8. zasedání zastupitelstva města.
06/08
Rozpočtovou změnu č. 7/2011, dle přílohy.
07/08
Čerpání rozpočtu za období I.-XII./2011, dle přílohy.
08/08
Žádost o přezkoumání hospodaření města Luže za rok
2012, dle přílohy.
09/08
Rozpočet města Luže na rok 2012 na příjmy a výdaje
jako přebytkový, dle přílohy.
10/08
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím na rok
2012, dle přílohy.
11/08
Ponechání zbylých finančních prostředků z projektu
„Obnova chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži”,
dle přílohy.
12/08
Zadání Územního plánu města Luže, dle přílohy.
13/08
Pronájem části p.p.č.1217 o výměře 500m2 pro pana J.
Štůlu za cenu 1,-Kč/m2/rok, Luže, dle přílohy.
14/08
Prodej domu čp.74 Košumberk na st.p.č. 433
a p.p.č.1138/1 vše v k.ú. Luže firmě Skutečská
investiční, s.r.o., dle přílohy.
15/08
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi Městem Luže a firmou
Skutečská investiční, s.r.o., dle přílohy.
16/08
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem
Luže a Ing. V. Šantrůčkem, Havlíčkův Brod za cenu
50,-Kč/bm, dle přílohy.
17/08
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi
Městem Luže a J. a L. Uhlířovými, Luže, dle přílohy.
18/08
Koupi p.p.č. 1301 o výměře 15m2 v k.ú. Luže za
podmínek dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy ze dne 23.5.2007, dle přílohy.
Zastupitelstvo města revokuje:
19/08
usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Luže
konaného dne 16.12.2009 v 18.00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Luže ve znění:
Zastupitelstvo města schvaluje
- prodej nemovitosti č.p. 74 pod Chlumkem,
stavební parcely 433, výměra 306m2 a p.p.č.1138,
část parcely, dle geometrického vyměření
současného stavu (zahrada), vše v k.ú. Luže a obci
Luže, za cenu 2 750 000,-Kč.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V lednu oslavili své životní jubileum
70 let
75 let
80 let
81 let

Jaroslav Hrnčál, Luže
Miluše Slonková, Domanice
Ludmila Moučková, Luže
Zdeňka Vyprachtická, Luže

82 let
85 let
87 let

Marie Drobná, Luže
Miloslava Součková, Voletice
Milada Ročňová, Luže

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Olgou Rejfovou, Luže - 80 let

Blankou Tlapákovou, Košumberk - 83 let

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Karlem Pitrou, za květinové dary a projevy soustrasti.
Poděkování patří též dobrovolným hasičům ze Srbec.
manželka a děti
Děkujeme z celého srdce všem přátelům a známým za květinové dary a za účast na posledním rozloučení
s našimi milovanými maminkami, paní Olgou Rejfovou a Blankou Tlapákovou .
zarmoucené rodiny
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VÝLET DO LONDÝNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
Zakousli se do soutěže Chemie a potraviny a přivezli 3. cenu.
Při několika hodinách chemie jsme se věnovali způsobu stravování v naší republice. Obě osmé třídy
hledaly nové informace nejen na populárním internetu, klasicky v knihách a časopisech, ale i pomocí
dotazníků a jejich vyhodnocením. M. Hanák zpracoval výsledky získané z vlastní ankety do koláčového
grafu, několik děvčat čerpalo z rozhovoru s dětskou
lékařkou, M. Svoboda složil píseň na téma Éčka.
Vlastní soutěž s názvem HLEDÁME NEJLEPŠÍHO
MLADÉHO CHEMIKA proběhla 30. ledna
v Pardubicích v prostorách SŠPCH. Třídu 8.A
reprezentovali M. Svoboda a N. Kovářová, třídu 8.B
M. Hanák a V. Zejfartová. Soutěžící nejprve nainstalovali nástěnku se získanými informacemi, poté
komisi seznámili s prací celého třídního kolektivu.

Text písně od Matyáše Svobody

Těšíme se do Londýna, pojeďte s námi…

E? EE

Několik žáků ZŠ Luže odjíždí v sobotu 28. dubna
do města 30.letních olympijských her.
Vrátíme se ve čtvrtek 3. května.

Tahle písnička začíná od déčka,
ale my vás chceme upozornit na éčka.
Jsou to jedy komerční vědy,
která by skolila i tři medvědy.
Když si dáte třeba chleba,
je tam éčko, co se vstřebá.
Po ňákem čase na vaší kráse
objeví se spousta pupínků, ach běda!
Uzenina, třeba páreček,
také se neobejde bez éček.
Tváří se nevinně, přesto je na vině,
brzy usadí se v játrech i ledvině.
Závěrem vám chceme říci,
šetřete své srdce i plíci.
O stravu pro tělo, co by si dát chtělo,
řekněte si radši babičce a strýci,
kteří bydlí někde na vesnici
a mají domácího jídla plnou lednici.

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

práce při hodinách chemie

Projekt „Doba jedová“ (8.A) získal 3. místo, projekt
„Co tě nezabije, to tě posílí“ (8.B)skončil na 8. příčce. Celkem se účastnilo 14 soutěžních týmů, slavnostní vyhlášení proběhlo 9. února pestrou show
a předáním hodnotných cen. Stříbro si ponechali
v Pardubicích, zlato si odvezli žáci z Cerekvice.
Zvláštní poděkování za celé třídní kolektivy
si zaslouží výše jmenovaní žáci a dále
M. Veselíková, D. Janková, M. Šmejdová
a L. Zlesáková.

A je zde opět MATEŘINKA – festival mateřských škol,
kterého se děti z naší školky pravidelně účastní. Letos
se na toto vystoupení připravují děti ze třídy Sluníčko
se skladbou Zlatý poklad. Děti představují piráty a při
hledání pokladu zjistí, že nejlepší poklad je kamarádství. Doufáme, že právě to, že jsme správní kamarádi
nám pomůže mateřskou školu dobře reprezentovat na
Chrudimské mateřince 1.března 2012.

1.den - odjezd od budovy školy, přejezd SRN, Belgie
a Francie trajektem přes kanál La Manche.
2.den – příjezd do Londýna v ranních hodinách, pěší
prohlídka centra
s průvodcem - Westminster Abbey, Houses of
Parliament, Big Ben, London Eye, Trafalgar Square
s kostelem St.Martin-in-the-Fields, vládní ulice
Whitehall s Downing Street a Horse Gard, St James
Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus,
Trocadero, Leicester Square, Čínská čtvrť, pro zájemce
možnost návštěvy National Gallery nebo Obřího akvária. Odjezd na ubytování v anglických rodinách.
3.den – zastávka u St Paul´s Cathedral, procházka přes
Millenium Bridge, Hyde Park, návštěva muzea voskových figurin Museum Madame Tussaud´s, Science
Museum. Ubytování v anglických rodinách.
4.den - výlet:
Cambridge - významné univerzitní město + Duxford přední letecké muzeum
v Evropě.
5.den - ukončení ubytování, přejezd na Greenwich,
kde je Královská observatoř
s nultým poledníkem a největší Námořní muzeum na
světě. Přejezd automatizovaným vláčkem, který jezdí
přes oblast Doklands do centra Londýna – dle výběru
možnost návštěvy - Tower Bridge, Tower of London
nebo HMS Belfast. Návrat automatizovaným vláčkem
nebo lodí po řece Temži zpět na Greenwich.
Odjezd ve večerních hodinách. Přeprava trajektem
přes kanál La Manche.
6.den - noční přejezd Francie, Belgie a SRN. Návrat do
místa odjezdu v odpoledních hodinách.

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY
Základní škola Luže pořádá projekt pro budoucí žáky
1. ročníku s cílem usnadnit a zpříjemnit dětem vstup
do školy. Děti se hravou formou seznámí s prostředím
školy a s budoucími kamarády. Setkání proběhnou
od března do května vždy první středu v měsíci
od 15,00 do 16,00 hodin v budově školy 1. - 5. ročníku
v učebně 1. třídy.
Celý cyklus je zdarma, účast není ničím podmíněna.
S sebou obuv na přezutí, na základě domluvy cvičební
úbor a sportovní obuv.
Program setkání:
7. března 2012 – seznámení se s prostředím školy,
rozvoj řečových schopností a komunikace,
uvolňovací cviky, správné držení tužky.
4. dubna 2012 – tvořivá dílna, pracujeme ve
skupinách, rozvoj jemné a hrubé motoriky.
2. května 2012 – rozvoj pozornosti a soustředění,
matematické představy, barvy, číslice.
6. června 2012 – hrajeme si, soutěžíme, cvičíme a
zpíváme.
Případné informace Vám poskytneme na tel. čísle 469
671 217

Cena:

6 750,-Kč

Cena zahrnuje: 3x ubytování v rodinách s plnou penzí
(snídaně, oběd ve formě balíčku - packed lunch, teplá
večeře), českého průvodce po celou dobu pobytu, orientační mapky měst a informační materiály, přepravu
trajektem, dopravu luxusním autobusem s možností
občerstvení v Kč.
Cena nezahrnuje: vstupy do památek a muzeí - doporučené kapesné cca 40,- až 50,- GBP dále pojištění: 15
Kč/den u dětí do 15 let, 30 Kč/ den u dospělých.
KONTAKT: hrebikova.marie@seznam.cz

8.A na soutěži
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VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK

RODINNÉ CENTRUM DaR LUŽE

Brambory a jejich story. Církev adventistů s.d.v Luži,
Komenského 249, čtvrtek 29. 3. v 18 hodin

Přibližně před sedmi lety jsme na vlastivědném
kroužku vzpomínali na lužského příznivce, advokáta,
dramatika a herce, JUDr. Jaroslava Neplana (narozen
6. 3. 1887 v Praze, zemřel 23. 11. 1961 opět v Praze),
který byl čestným členem ochotnického spolku
„Jaroslav“ a jehož divadelní hry se jako premiéry
uváděly na lužské ochotnické scéně. Během třicátých
let minulého století byly uvedeny jeho čtyři hry a on
sám tehdy sehrál řadu hlavních rolích i v dalším
repertoáru. Více o jeho činnosti na lužské divadelní
scéně je v knize Aleše Němečka „200 let ochotnického
divadla v Luži“, která je k dispozici v Městské knihovně
v Luži.
Příští setkání kroužku bude 19. března 2012 opět ve
13,00 na městském úřadě.
Z. M.

Pravidelný program (každý týden):

KLUB CESTOU NECESTOU
-DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ

Pátek
9:00 - 11:30
Tvořivé pátky: pohádka + vyrábění (aktuální program
na webu), volná herna, občerstvení

Erteple, bandory, zemčata, krumple, branibory, bamboly a kdovíjak ještě se krajově nazývá importovaný
lilek brambor, původně domovem v jihoamerických
Andách. Díky Kolumbovi či spíše touze španělské koruny expandovat do omylem nalezeného Nového světa si
našly cestu i na naše stoly. Nebyla úplně přímočará,
vzhledem k jejich potměšilé lilkovitosti první pokusy
nezkušených Evropanů o jejich konzumaci byly provázeny otravami a chvíli trvalo, než metodou pokusu
a omylu došli ke zjištění, že lépe je pojídat podzemní hlízy. Pak zdomácněly i v jídelníčku obyčejných lidí
a v době hladomorů v letech 1771-2 zachraňovaly
Evropu před vylidněním díky osvícenosti Marie
Terezie. Dodnes sytí díky své snadné přípravě a svému
složení hladové žaludky v celém světě a rok 2008 byl
dokonce vyhlášen Mezinárodním rokem brambor.Určitě si myslíte, že o bramborách víte skoro všechno, ale
přijďte do Klubu zdraví a my se vás pokusíme překvapit
tím, co jste o nich přece jen vědět nemuseli. A hlavně
se vám bude hodit sešitek s recepty, které zčásti ochutnáte na setkání a ostatní můžete nejen po zbytek března zkoušet na svých rodinných příslušnících. Zveme
vás dne 29. 3. 2012 na přednášku „Brambory – a jejich
story“, při které s námi můžete od 18 hodin vzpomínat,
ochutnávat, hodnotit i nově ocenit tuto celosvětově rozšířenou plodinu, která může mít mnoho podob i na
našem stole. Předností brambor je totiž jejich využití
ve slané i sladké kuchyni a také dobrá kombinovatelnost s dalšími potravinami. Doplněním přednášky
bude bonusová část „Kořenícím směsím na stopě cestou po Evropě“ a nadstavbou okénko k zamyšlení
v podání Aleše Kociána. Slibujeme dostatek mírumilovného zacházení, humor, zpěv a možnost podělit se
s druhými o své pěstitelské či kuchařské zkušenosti.

Úterý
9:00 - 11:30
Zvířátka ve hře s písněmi a tanci, pohybové lidové písničky, volná herna, občerstvení
Úterý
14:00 - 18:00
Skládaní puzzle, malování, modelování, pro větší děti
nácvik divadla „O Krtečkovi“ s velkými loutkami , zdravotní cvičení pro děti, rodiče i prarodiče, občerstvení,
volná herna
Středa
9:00 - 11:30
Zdravotní cvičení pro děti, rodiče i prarodiče, volná herna, malování, modelování, občerstvení
Středa
18:00 - 20:30
„Večery pod lampou“ - večery pro ženy každého věku

Pavilon L - kongresový sál Hamzovy odborné léčebny,
sobota 17. 3. v 15:30 hodin.
Nenechte si ujít výjimečnou příležitost. Beseda s úžasným vypravěčem a jeho životním příběhem. Tomáš
Graumann je jedním z posledních 669 dětí, zachráněných Nicholasem Wintonem v roce 1939. Mluví o situacích, které zkřížily jeho životní cesty, ale především
o věcech, které by nikdy neměly být zapomenuty."Narodil jsem se v Brně roku 1931 do židovské rodiny. Otec
byl obchodník s obuví. Rodiče své židovství nepraktikovali a poměrně brzy se rozvedli. Maminka se znovu
vdala za pana Hochberga. Všichni jsme se přestěhovali
na zámek v Těšanech u Brna, bylo to krásné místo.
Já i můj bratr Tony jsme byli obklopeni služebnictvem
a žilo se nám velmi příjemně. Zdálo se, že to tak bude
napořád...“
Za pořadatele vás srdečně zve Aleš Kocián, kazatel
Církve adventistů s.d. v Luži.

Mimořádné akce:
Sobota 31. 3. 2012 od 15:00
Sobotní tvořivé dílny: ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN, k dispozici budou živé květiny, florex a nějaké dekorace,
s sebou si vezměte nádobu na aranžmá (vázy, květináče, misky, atd.) a vše, co byste chtěli využít (sušené
květiny, dekorační ozdoby, mašle,...) - fantazii se meze
nekladou, vstupné 30,- (příspěvek na materiál)
Více na www.materskecentrum.estranky.cz

KLUB CYKLISTŮ LUŽE
- KOŠUMBERK

Chcete-li přispět do receptáře, napište Alešovi na alkocian@centrum.cz, předem děkujeme. Letošní zimu
jsem to s bramborami nezvládla, podcenila jsem, jak
„mrazík cenil zoubky a lezl do chaloupky“, a ty, které
jsme do té doby nesnědli, se díky mé bláhovosti staly
mraženými na cestě mezi sklepem a kuchyní. Naštěstí
se jich urodilo tolik, že se dají snadno nahradit nákupem nových hlíz. Finanční ztráta mi budiž cenným poučením.Heslo na jednom bramborovém webu zní:
Brambory jsou nejlepší a nejlevnější potravinový koncentrát na světě. A lidová slovesnost k tomu povzbudivě dodává: „Neboj se, Anynko, neboj se nouze, dyť já
mám brambory sázený v strouze.“ Určitě vám rovněž
není neznámé přísloví o velikosti brambor v souvislosti
s mozkovým výkonem soukromého zemědělce. Na
tom všem něco je a zní to docela povzbudivě. Tak se na
jaře nebojte sázet do hlíny vašich zahrádek hlízy své
oblíbené odrůdy brambor, já mám nejraději ty moučné.
Těšíme se na vás poslední březnový čtvrtek a přejeme
vám: buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Hanka Ščigelová

NOHEJBALISTÉ SK BĚLÁ
Nohejbalisté SK Bělá zahájí v dubnu další prvoligovou sezonu. K zahajovacímu zápasu zajíždíme
v sobotu 7.dubna na kurty Spartaku Přerov.
Domácímu publiku se poprvé představíme v sobotu
14. dubna od 14 hodin, kdy budeme hostit nohejbalisty PKS okna Žďár nad Sázavou. Další sled domácích zápasů je následující :
28.dubna
TJ Dynamo České Budějovice
5. května TJ Slavoj Český Brod
19.května NK Janovice
26.května TJ Spartak MSEM Přerov
9.června TJ Jiskra Aš
1.září
Start VD Plzeň
Zveme všechny naše příznivce na domácí zápasy,
aby nás přišli povzbudit. Občerstvení na kurtech
bude zajištěno. O dalších akcích a turnajích na kurtech našeho oddílu Vás budeme včas informovat.
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Klub cyklistů Luže-Košumberk pořádá i v letošním
roce seriál náborových závodů školní mládeže pod
názvem „Hledáme nového mistra světa“. Tyto závody
nejsou jen pro školní mládež, ale pro všechny věkové
kategorie a sportovce, kteří se věnují i jiným sportům
a mohou těchto závodů využít pro svou sportovní
přípravu.
Datum konání závodů:
Neděle 11. 3. 2012 přespolní běh na Košumberku,
00
18. 3. 2012 od 14 hodin kancelář závodů v prodejně
VELO Jiřího Vavrouška.
25. 3. 2012 cyklistické okruhy na letišti nad Radimí,
00
začátek ve 14
Závěrečný závod 5 dílného seriálu je 8. 4. 2012 na XII.
ročníku velikonočních okruhů „O maxi čokoládového
00
zajíce“. Závod začíná v 9 hodin také na letišti
nad Radimí.Startovné pro mládež do 15 let zdarma
a pro starší 20,-Kč.
Sportovci v každém závodě závodí o věcné ceny.
V celkovém hodnocení seriálu obdrží finanční
poukázky, jakož i sportovci, kteří vstoupí do Klubu
cyklistů Luže-Košumberk. Bližší informace obdržíte
v prodejně jízdních kol VELO Jiřího Vavrouška
na Košumberku nebo na telefonním čísle 739 030 616.
J.V.
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TJ LUŽE - ROZPIS ZÁPASŮ

MUŽI LUŽE
Domácí
Hosté
14. kolo 25. března 2012 v 15,00
Luže
Prachovice
15. kolo 1. dubna 2012 v 16,30
Horní Jelení
Luže
16. kolo 8. dubna 2012 v 16,30
Luže
Řečany n. L
17. kolo 15. dubna 2012 v 16,30
Luže
Pardubičky
18. kolo 21. dubna 2012 v 17,00
Zámrsk
Luže
19. kolo 29. dubna 2012 v 17,00
Luže
Prosetín
20. kolo 6. května 2012 v 17,00
Hlinsko B
Luže
21. kolo 13. května 2012 v 17,00
Luže
Holice B
22. kolo 20. května 2012 v 17,00
Kameničky
Luže
23. kolo 27. května 2012 v 17,00
Luže
Bítovany
24. kolo 2. června 2012 v 17,00
Načešice
Luže
25. kolo 10. června 2012 v 17,00
Luže
Rosice n. Labem
26. kolo 16. června 2012 v 17,00
Ronov n. D.
Luže

MUŽI LUŽE B
Domácí
Hosté
14. kolo 25. března 2012 v 12,30
Luže B
Kočí
15. kolo 1. dubna 2012 v 16,30
MiřeticeB
Luže B
16. kolo 8. dubna 2012 v 14,00
Luže B
Kameničky B
17. kolo 15. dubna 2012 v 14,00
Luže B
Vitanov B
18. kolo 21. dubna 2012 v 17,00
Bítovany B
Luže B
19. kolo 29. dubna 2012 v 14,30
Luže B
Krouna B
20. kolo 5. května 2012 v 17,00
Źlebské Chval.
Luže B
21. kolo 13. května 2012 v 17,00
Luže B
Junior Skuteč
22. kolo 20. května 2012 v 17,00
Vortová
Luže B
23. kolo 27. května 2012 v 14,30
Luže B
Nasavrky B
24. kolo 2. června 2012 v 17,00
Bojanov
Luže B
25. kolo 10. června 2012 v 14,30
Luže B
Tuněchody B
26. kolo 17. června 2012 v 17,00
Ctětín
Luže B
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STARŠÍ ŽÁCI
Domácí
Hosté
14. kolo 24. března 2012 v 9,30
Luže
Hlinsko
15. kolo 31. března 2012 v 9,30
Holice
Luže
16. kolo 8. dubna 2012 v 9,30
Luže
Ústí n. Orlicí
17. kolo 14. dubna 2012 v 9,30
Přelouč
Luže
18. kolo 22. dubna 2012 v 9,30
Luže
Dolní Újezd
19. kolo 29. dubna 2012 v 9,30
Luže
Mor.Třebová
20. kolo 6. května 2012 v 10,00
FK Pardubice B
Luže
21. kolo 13. května 2012 v 9,30
Luže
Litomyšl
22. kolo 20. května 2012 v 13,30
Vysoké Mýto
Luže
23. kolo 27. května 2012 v 9,30
Luže
Česká T.
24. kolo 3. června 2012 v 9,00
Jablonné n. O.
Luže
25. kolo 10. června 2012 v 9,30
Luže
Třemošnice
26. kolo 16. června 2012 v 9,30
Choceň
Luže
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INZERCE
Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 ve Skutči, který se nachází v 1. patře
2
zděného domu v klidné lokalitě blízko centra, obyvatelná plocha 70m ,
vlastní parkoviště a venkovní sezení. Volný ihned!
Výše nájmu 4 500,-Kč + 2 500,-Kč inkaso.
Více informací na tel. čísle: 774 261 144

AKCE AKCE AKCE AKCE AKCE

ČERPACÍ STANICE PHM LUŽE
Při nákupu pohonných hmot na naší
čerpací stanici v hotovosti
nad 1000,-Kč dostanete
od nás dárek v hodnotě cca 50,-Kč.

Zprostředkování půjčky bez ručitele. Tel.: 722 214 147
Prodám Škoda Felicia kombi, v provozu od r. 2000,
najeto 80 000 km, velmi dobrý stav - garážováno, mobil 724 546 553

Kvalita PHM: za dobu naší společnosti nebyl nalezen pracovníky
ČOI ani Celní správy jediný špatný výsledek odebraných vzorků

Platnost akce do odvolání

GIVOVA – SPORTOVNÍ OBLEČENÍ
Reklamní a sportovní agentura
ZEDASPORT s.r.o.- v České republice zastoupení značkou GIVOVA.
Distribuce sportovního oblečení a veškerého příslušenství.Dále nabízím tisíc druhů upomínkových a reklamních předmětů. To vše včetně sportovního zboží je možné dodat s Vámi vybraným
potiskem.
Sportovní dresy, firemní oblečení, trička, upomínkové předměty prezentující Vaši firmu, sportovní oddíl a různé kluby.
KONTAKT
MARKÉTA PETRÁNKOVÁ
BĚLÁ 98, LUŽE 538 54
tel.: 731 333 039
email: Marketa.Petrankova@seznam.cz

Restaurace Na Kovárně Luže
Vás srdečně zve

6.–8. dubna 2012

na
VEPŘOVÉ HODY.

Hostinec Zlatá hvězda Luže - Zdislav
Travesti skupina LA–DIVA
aneb
TŘI MUŽI V NEGLIŽÉ
30

sobota 7. dubna 2012 od 20 hodin

Můžete se těšit na prdelačku,
ovárek, jitrnice a další tradiční pokrmy.
Těšíme se na Vás!

Vstupné: 130,-Kč
Předprodej: Zlatá hvězda, 774 138328

RESTAURACE
VÍDEŇ
LUŽE
VÁS ZVE NA:

FESTIVAL MASA
OD 30.3.2012 DO 1.4.2012

SPECIALITY Z RŮZNÝCH DRUHŮ MAS
REZERVACE NA TEL.: 774 195 016
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FOTOGALERIE

Kolektiv 8.A na soutěži - 3. místo

8.B na soutěži

Fotbalová školička v akci.

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 21. 3. 2012 na MěÚ Luže, e-mail: mestskyurad@luze.cz, nebo přímo na stavebniurad@luze.cz,
1200 výtisků. Tisk a sazba Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: 461 618 111. • www.luze.cz

