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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA LUŽE

DALŠÍ ZAJÍMAVOST NA HRADĚ KOŠUMBERK

Restaurované odlitky sádrových zvonů ve zvonové síni

CO BYCHOM RÁDI V ROCE 2012
V letošním roce dokončíme 6 bytů pro seniory
(kapacity až 10 osob) a v bývalé záložně tři
byty o velikosti 3+1. Dále se budeme
intenzivně zabývat, co s budovou bývalé školy
v Bělé.
V rámci komunikací bychom rádi dotáhli
k částečné realizaci úpravy ulice Žižkova.
V letních měsících (červenec, srpen) bude
probíhat rekonstrukce vodovodního řadu od
feriálek až na hřbitov. Jelikož trasa vodovodu
vede prostředkem chodníku bude následně
položen chodník nový, v zámkové dlažbě,
včetně nových vjezdů. Měli bychom dotáhnout
minimálně do fáze stavebního povolení propoj
z ulice U stadionu na ulici Žižkovu (mezi farou
a NS) a vyřešení parkování v této oblasti. Rádi
bychom také vyřešili parkování na horním
konci náměstí s oddělením bezpečné plochy
pro pěší. Samozřejmě proběhnou každoroční
běžné opravy komunikací a chodníků.
Letos také dotáhneme kanalizaci v obcích Bělá
a Radim do fáze stavebního povolení. Poté
budeme vědět, kudy konkrétně kanalizace
povede, a můžeme začít s úpravou těch částí,

kterých se případná realizace kanalizace
nebude dotýkat.
Také plánujeme umístit několik čekáren, a to
na zastávkách v Luži a zastávce v Radimi směr
Dobrkov. Po městě by se také měly začít
objevovat odpadkové koše a lavičky. Na
fotbalovém stadionu by měla vyrůst nová
tribuna. Ve velké míře máme letos v rozpočtu
plánován výkup pozemků, tak abychom dali
do kupy mnoho let neřešené majetkové vztahy( zejména cesty na cizích pozemcích). Je plánována oprava hřbitovní zdi
v Luži a postupná úprava hřbitovních cestiček. V sokolovně bychom chtěli pokročit
s rekonstrukcí jeviště (jevištní tahy, lávky
a jevištní osvětlení). Výše uvedený výčet akcí
není zcela určitě celý. Během roku bude zajisté
potřeba reagovat na nějaké nové skutečnosti,
a ne všechny zde uvedené se podaří dotáhnout do zdárného konce. Jde zde spíše
o informace, jakým směrem se chce vedení
města letos ubírat, abyste vy, občané mohli na
tato témata reagovat svými připomínkami
a nápady.
R.Z.
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ÚVODNÍK
Jaro už se nezadržitelně dere k útoku a my
všichni se těšíme, až se konečně pustíme do
toho všeho, co jsme si přes zimu naplánovali.
Až vás přemůže některá z jarních únav,
můžete vyrazit na procházku na hrad, kde na
vás čekají tři zrestaurované odlitky sádrových
zvonů. Čekají ve zvonové síni, která tak nyní
důstojně obhajuje svoje jméno. Zvony –
odlitky mají hodně pestrou minulost. Já si tu
jejich pamatuji někdy tak z poloviny
osmdesátých let, kdy byly před „zvonovkou"
zatlučeny prkny, crčela na ně voda, padal sníh
a jediná snaha všech příchozích byla se na ně
nějak zvěčnit. Poté, jak se hrad postupně
v devadesátých letech opravoval, tak se
přenášely z místa na místo, občas kousek se
ulomil a vždy se myslím přemýšlelo, zda
vyhodit či nevyhodit. Psal se rok 1998
a já nastoupil k městu ještě s Jirkou B. na
civilní službu. Na nějaký čas jsme zakotvili na
hradě a tam padlo rozhodnutí, že musíme
prozkoumat, zda zvony fyzicky existují. Jiří byl
v oboru studovaný, vše si pečlivě opsal
a zakreslil a pak se vydal po okolních
kostelech. Jeho závěr - všechny tři zvony
existují, jeden v kostele v Jenišovicích, druhý
v kostele sv. Bartoloměje a třetí v kostele
Nanebevzetí Panny Marie Na Chlumku. To mě
utvrdilo v rozhodnutí – poničené a polámané
odlitky vyhodit. Uplynulo nějakých 12 let a hle,
zvony stále překážejí. Překážejí, ale uvědomil
jsem si, že jsem vlastně za celé ty roky nikdy
fyzicky neviděl originály a že vlastně není tak
jednoduché je vůbec vidět. Padlo tedy
rozhodnutí s podporou grantu Pardubického
kraje sádrové odlitky restaurovat a vystavit
všem na obdiv. Bez zaťukání k nerozeznání.
Holt „nikdy neříkej nikdy” stále platí. A vám
přeji, ať při rázném jarním úklidu nevyhodíte
něco, co by vám mohlo udělat ještě mnoho
hezkých okamžiků.

PROVOZNÍ DOBA SKLÁDKY
DOLEČKA
14. dubna 2012 - sobota
28. dubna 2012 - sobota

8.00 - 12.00

Poté bude skládka otevřena vždy každou
posladní sobotu v měsíci od 8.00 do 12.00.
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VYHLÁŠENÍ KONKURSU

PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Rada města Luže v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje
konkurz
na pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřská škola, Luže, okres Chrudim
Základní škola, Luže, okres Chrudim
Základní umělecká škola, Luže, okres Chrudim

do 30. dubna 2012 !!!
Poplatek za TKO
500,-Kč/osobu/rok
variabilní symbol: 1340 + č.p.
Poplatek za psa:
100 Kč v rodinném domě
200 Kč v ostatních domech
variabilní symbol: 1341 + č.p.

Předpokládaný nástup
na pracovní místo - 1. srpna 2012

-

-

Číslo účtu:
1141632399/0800

Požadavky:
odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
znalost školských předpisů a školské problematiky
občanská a morální bezúhonnost
dobrý zdravotní stav
organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
přehled o průběhu předchozích zaměstnání *
strukturovaný životopis v českém jazyce
koncepci dalšího rozvoje mateřské, základní umělecké, základní školy (max. 5 stran
strojopisu A4) v českém jazyce
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky mateřské,
základní umělecké, základní školy (ne starší 2 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 11.5.2012 na adresu:
-

Více informací naleznete
na webových stránkách www.luze.cz
nebo na tel. čísle 469 671 101.

Úřad práce České republiky,
kontaktní pracoviště Skuteč
Smetanova 842, 539 73 Skuteč,
tel: 950 119 210

OZNÁMENÍ
v níže uvedených dnech bude probíhat
na kontaktním pracovišti Úřadu práce
České republiky Skuteč výměna
parkovacích průkazů pro osoby ZTP,
ZTP/P, v době od 8.00 hod. do 16.00
hod.

2.5.2012
6.6.2012

Město Luže, nám.Plk.J.Koukala 1, 538 54 Luže
Obálku označte heslem „KONKURZ“ -„
a příslušným názvem „školy“ , na obálce výrazně označte „NEOTVÍRAT“
* pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurz vyhraje, doložit
přehled předchozích zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem, včetně uvedení
pracovního zařazení

Pro vystavení nového průkazu je nutné,
aby se osobně dostavil držitel průkazu
ZTP, ZTP/P, předložil starý parkovací
průkaz a současně si přinesl barevnou
fotografii rozměr 35mm x 45 mm.

ZMĚNY V AUTOBUSOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDECH PROBĚHLY JIŽ PRVNÍHO DUBNA
Rada Pardubického kraje zkontrolovala plnění
úkolů organizátora regionální dopravy
OREDO o vypořádání připomínek občanů,
obcí a dopravců, které se týkaly opožďování
spojů a problémů s návazností. Ojediněle
docházelo také k přeplňování spojů. „Tam kde
se připomínky ukázaly jako opodstatněné,
OREDO požadavkům vyhovělo. Návrhy změn
autobusových jízdních řádů k prvnímu dubnu
byly od poloviny února projednávány se
všemi starosty,“ uvedl Jan Tichý, náměstek
zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost
a investice. „Občané jsou o změnách jízdních
řádů informování prostřednictvím letáků,
které dopravci vylepili v autobusech. Nové
jízdní řády jsou také k dispozici na internetu a

přímo na všech dotčených zastávkách,“ řekl
náměstek Tichý.
Některé připomínky, zejména u vlakových
spojů, nemohlo OREDO zapracovat již
v dubnových změnách, neboť to neumožňoval celostátní termín změn železničních
jízdních řádů, který je stanoven na 10. června
2012. Radní v této souvislosti schválili
harmonogram příprav změn jízdních řádů k
tomuto termínu. „Veškeré podklady pro
červnové změny OREDO dodá dopravcům
nejpozději do třicátého dubna, aby byl
dostatečný prostor pro jejich zapracování do
jízdních řádů,“ objasnil náměstek Tichý a
doplnil: „Abychom vyhověli i menšinovým
požadavkům obcí, připravuje organizátor
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regionální dopravy rovněž zavedení tzv. třetí
vrstvy dopravní obslužnosti, která spočívá
v nasazení například malých a středních
vozidel či radiobusů.“
Změny se dotknou také cestování seniorů,
kteří na regionální dopravě ušetří. Na základě
požadavku Rady Pardubického kraje
připravilo OREDO také návrh tarifních slev
pro cestující nad 70 let. „Koncept počítá
s cenovým zvýhodněním seniorů oproti
obyčejnému
jízdnému o 25 procent. Slevy z jízdného pro
tuto skupinu by mohly začít platit prvního
července,“ uvedl hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek.
Pardubický kraj
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KRÁTCE
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
VE SPORTOVNÍM AREÁLU
HOTOVO
K zahájení fotbalové sezóny bylo zprovozněno
sociální zařízení rekonstruované z bývalé kabiny
pro rozhodčí. Nově jsou tedy k dispozici pánské
a dámské záchodky i s jedním bezbariérovým
záchodem pro imobilní.

HŘIŠTĚ V BĚLÉ SE ROZRŮSTÁ
O DALŠÍ KURT
Za přispění bělských občanů jsme začali
intenzivně pracovat na dobudování dalšího kurtu
pro nohejbal, tenis a další míčové hry. Tímto
dobudováním dojde k dalšímu rozšíření kapacity
bělského hřiště. V návaznosti na realizaci tohoto
kurtu dojde dle informací vlastníka i k úpravě
pozůstatku bývalého koupaliště na hezkou vodní
plochu.

VÝPIS USNESENÍ
z 27. zasedání rady města konaného dne
15.2.2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/027
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č1. v domě č.p.
124 Luže, ul. Jeronýmova paní V. Brdíčkové na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
02/027
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Luži,
dle přílohy.
03/027
Dohodu o partnerství k projektu „Technologické
centrum a elektronická spisová služba“ mezi Městem
Chrudim a Městem Luže, dle přílohy.
z 28. zasedání rady města konaného dne
29.2.2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/028
Hospodářské výsledky za rok 2011 ZŠ Luže, MŠ Luže
a ZUŠ Luže a jejich rozdělení, dle přílohy.
02/028
Odpisové plány ZŠ Luže, MŠ Luže a ZUŠ Luže pro rok
2012, dle přílohy.
03/028
Žádost ZUŠ Luže o úpravu rozpočtu na rok 2012, dle
přílohy.
04/028
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě č.p.
259 Luže, ul. U Stadionu paní V. Čejkové na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
05/028
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8 v domě č.p.
259 Luže, ul.U Stadionu paní M. Modráčkové na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy..
06/028
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě č.p.
259 Luže, ul.U Stadionu paní A. Doubravské na dobu
určitou od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012, dle přílohy.
07/028
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č.p.
259 Luže, ul.U Stadionu paní K. Vacenovské na dobu
určitou od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012, dle přílohy.
08/028
Smlouvu o dílo mezi Městem Luže a firmou VRV a.s.,
Praha – Smíchov na zpracování dokumentace pro
stavební povolení kanalizace Radim-Bělá, dle přílohy.
09/028
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v požární ochraně na výdaje JSDHO pro rok 2012 –
akceschopnost jednotek, dle přílohy.

z 29. zasedání rady města konaného dne
21.3.2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/029
Smlouvu na zajištění zábavných atrakcí na lužských
poutích v roce 2012, dle přílohy
z 30. zasedání rady města konaného
dne 4. 4. 2012 na MěÚ v Luži
Rada města vyhlašuje:
01/030
Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské
školy, Luže, okres Chrudim, Základní školy, Luže,
okres Chrudim, Základní umělecké školy, Luže, okres
Chrudim.03/024, dle přílohy
Rada města schvaluje:
02/030
Ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v č.p.
241 Luže. ul. Komenského pro pana K. Šmeráka k 30.
4. 2012, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
03/030
Čerpání rozpočtu města Luže za období I.-II./2012, dle
přílohy.
04/030
Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí mezi městem Luže
a obcí Střemošice, dle přílohy.
05/030
Zřízení věcného břemene chůze a jízdy k nemovitosti
č.p.69 v obci Radim na p.p.č.802/5 v k.ú. Radim za
jednorázovou úplatu 500,-Kč pro paní J. Rybenskou,
Skuteč, dle přílohy
06/030
Prodej části p.p.č. 90/5 v k.ú. Zdislav o celkové výměře
148m2 paní Mgr. O. Saláškové, Luže, za cenu 125,Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, dle přílohy.
07/030
Koupi p.p. č. 16/9, 19/30, 65/1, 65/3, 68/3 a 68/4 vše
k.ú. Doly o celkové výměře 8 344m2 za cenu 10,-Kč/m2
+ náklady spojené s prodejem , dle přílohy.
Rada města revokuje:
08/030
Usnesení rady města ze dne 2. 11. 2011 ve znění:
Rada města doporučuje ZM schválit:
Prodej části p.p.č 90/5 v k.ú. Zdislav o celkové výměře
148m2 paní Mgr. O. Saláškové, Luže za cenu 50,-Kč/m2
+ náklady spojené s prodejem, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY

SUCHÝ POLDR U KUTŘÍNA
– OBNOVENO JEDNÁNÍ
Na konci března se v zasedací místnosti obce Perálec sešli zástupci všech zainteresovaných stran,
aby bylo obnoveno jednání o realizaci suchého poldru u Kutřína. Byla zejména diskutována možnost
výstavby médii zveřejněné přehrady pod hradem
Rychumburk. Zástupci povodí Labe bylo vysvětleno, že je to už mnoho desítek let území chráněné
pro případný akutní nedostatek vody, který by prioritně převážil nad všemi dalšími věcmi, což není
reálné v dohledné době 100 let. Byly tedy probrány zejména námitky ze strany odpůrců poldru, ke
kterým byly navrženy varianty řešení. Na tomto
základě bylo dohodnuto, že uvedené možnosti
budou probrány jak občanským sdružením Kutřín
42 (strana odpůrců), tak sdružením obcí na dolním toku Novohradky „Solidarita“ a pokusíme se
celé jednání odblokovat, tak aby se stavební řízení
neneslo v duchu možného soudního napadení.

V březnu oslavili své životní jubileum
70 let
80 let

82 let

Drahomíra Chlebná, Luže
Vlasta Krejčová, Brdo
Jiří Románek, Košumberk
Jarmila Horáková, Zdislav
Milada Petrasová, Zdislav
Františka Petružálková, Domanice

83 let
84 let
86 let

Františka Doležalová, Luže
Marie Janoušková, Bělá
Miroslav Klíč, Luže
Marie Dvořáková, Luže
Josef Čejka, Doly
Břetislav Kosina, Voletice

Na Městském úřadu v Luži uzavřeli manželství
Roman Záleský a Vlasta Dvořáčková

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Josefem Doležalem, Luže - 79 let
Oldřichem Drobným, Luže - 87 let

VZPOMÍNKA
Dne 1. dubna 2012 uplynulo 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila naše drahá teta a prateta, paní
ANASTÁZIE ŠTĚNIČKOVÁ.
Kdo jste znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná Milan, synovec s rodinou
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE

Vlaštovičky, vlaštovičky,
povídalky, švitořilky,
už k nám z dálky jaro nesou,
na domov se celé třesou.

Na jaro jsme se těšili i my v mateřské škole.První
sluneční paprsky nás vylákaly na vycházky do
probouzející se přírody.Pozorovali jsme rašící
stromy, první jarní kytičky, poslouchali zpěvné
ptáky.
Nejen na školní zahradě švitořili ptáčkové, ale i ve
třídách bylo slyšet trylkování. To přijeli divadelníci
s netradiční hudební pohádkou „O čtyřech
flétničkách“, která vyprávěla o rodině zobcových
fléten. Příběh „Jak Soprinka našla ztracenou
písničku“ zaujal nejednoho malého diváka. Cílem představení bylo pootevřít dětem přístupnou
a hravou formou bohatý svět hudby.
Do nového jarního kabátu jsme oblékli i naši
„školičku“. Vítala kamarády a kamarádky na dnu
otevřených dveří.Společně strávené hravé dopoledne nás obohatilo o mnoho příjemných zážitků.
Nové zkušenosti nabyly děti při návštěvě místní
knihovny.Nahlédly do pohádkových i říkadlových
knih či encyklopedií,seznámily se s psanou formou
jazyka, s krásou mluveného slova….a spoustou
užitečných rad pro budoucí čtenáře.Děkujeme za
milé přijetí pracovnicemi
informačního centra a knihovny.

DUBEN 2012
RODINNÉ CENTRUM DaR LUŽE
Rodinné centrum (dále jen RC) DaR v Luži je zařízení
zaměřené na děti, rodiče, prarodiče a pro všechny,
kteří chtějí s dětmi aktivně trávit volný čas. RC nabízí
kulturní, vzdělávací, společenské a sportovní aktivity
pro rodiče a jejich děti. Snaží se o to, aby atmosféra
centra byla pohodová, laskavá a přitom tvůrčí,
naplněná radostí ze společného díla. Jak rodiče, tak
děti navážou nové kontakty a vyjdou tak z domácí
izolace. Děti jsou motivovány ke zvídavosti,
samostatnosti, ke kamarádství a vzájemné toleranci.
Starší děti se učí citlivě vnímat potřeby mladších
sourozenců a kamarádů - prevence šikany. Různými
aktivitami a vzájemnou spoluprací se tak utvrzuje
vztah napříč generacemi: děti - rodiče - prarodiče.
Program RC je citlivě tvořen s ohledem na věkové
schopnosti a dovednosti klientů. RC podporuje rozvoj
rodičovských schopností a dovedností prostřednictvím her a besed s odborníky, které jsou zaměřené
na výchovu dítěte, jeho vývoj a potřeby s aktivním
zapojením tatínků.

Mimořádné akce:
Sobota 21.4. 15:00 - 17:00 - 1.CENTROVÝ BAZÁREK
všeho dětského (oblečení, hračky, autosedačky,
kočárky, doplňky, atd.) - tento bazar dětského zboží
proběhne v místnosti na ping-pong, která je také
v budově zdravotního střediska v Luži. Zveme všechny
budoucí i současné maminky a babičky - přijďte si
vybrat! Vstupné dobrovolné
Sobota 28.4. od 16:00 - BABY MASÁŽE s Renatou
Hrnčálovou. Naučíme se zde masírovat své děti, tato
beseda je vhodná pro rodiče dětí každého věku, které
se nechají rádi masírovat. Vstupné dobrovolné
Sobota 5.5. 15:00 - 18:00 - sobotní tvořivé dílny:
KERAMIKA, akce pro všechny děti, které rády pracují
s keramickou hlínou. Vstupné 30,- (příspěvek na
materiál)
Více na www.materskecentrum.estranky.cz
Za maminky z centra Veronika Pešinová

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:
2. května 2012 - rozvoj pozornosti
a soustředění, matematické představy, barvy,
číslice.
6. června 2012 - hrajeme si, soutěžíme,
cvičíme a zpíváme.

Vůně jara láká k dalším dobrodružstvím a na ně se
těšíme!
Kolektiv Mateřské školy v Luži
V měsíci březnu jsme s úspěchem přivítali jaro a děti
hodily své vyrobené morenky do řeky, při velikonočních tvořivých dílnách jsme vyrobili trávové
mužíčky a vytvořili jsme nádherná aranžmá ze živých
květin viz
www.materskecentrum.estranky.cz/fotoalbum/).
Téma tohoto měsíce jsou „kočičí pohádky“
14.4. Kocour v botách, 20.4. O kocourkovi
Modroočkovi, 27.4. O pejskovi a kočičce.
Přesný program na každý den najdete aktuálně
na www.materskecentrum.estranky.cz
Mimořádné akce navíc naleznete
na www.kamsdetmi.com

Úterý
Středa
Pátek

Pravidelný program:
9:00 - 11:30 a 14:00 - 18:00
9:00 - 11:30 a 18:00 - 20:30
(Večery pod lampou)
9:00 - 11:30

MŠ Luže na Chrudimské školičce
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Případné informace Vám poskytneme na tel.
čísle 469 671 217

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Na březnovém setkání vlastivědného kroužku jsme
s malým zpožděním vzpomínali na pana Viléma
Hesse (narozen 13. 10. 1845, zemřel 9. 2. 1932
v Luži), čestného občana našeho města a velkého
jeho mecenáše. Jako někteří další i pan Hess si
nejprve prací v továrně na váhy v Americe přišel
k menšímu kapitálu, který mu posoužil jako výchozí
k založení nejprve dílny, později továrny na různé
druhy vah v bývalém carském Rusku. Na Luži ale
nezapomenul a postavil si zde nejen v roce 1905
známou vilu, ale prakticky podporoval více jak celé
prvé čtvrtletí devatenáctého století místní chudé
a stal se podle tehdejšího kronikáře „dobrodincem
zdejší chudiny“. Je známa historie stavby lužské
nemocnice v letech 1911 až 1913, kterou Hess
prakticky podle návrhu Dr. Hamzy financoval, aby
nakonec na základě dopisu 122 občanů města
rozhodl o její přeměně na tehdy starobinec. Slíbenou
částku 3 000,-Kč ročně na jeho udržování zasílal pan
Hess až do doby, kdy světová válka přerušila veškeré
styky s Ruskem.
Příští setkání kroužku bude 16. 4. 2012 opět na MěÚ
ve 13,00 hodin.
Z.M.
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KLUB ZDRAVÍ LUŽE
Celer řapíkatý i bulvový - v kuchyni poklad hotový Církev adventistů s.d. v Luži, Komenského 249,
čtvrtek 26. 4. v 18 hodin.
Jaro je úžasné období! Všechno se probouzí ze zimní
letargie a i ti z nás, kteří zimu neprospali spánkem
medvědím, pociťují touhu zbavit se starého uvnitř
i vně, najít ztracenou vitalitu, vylepšit životní funkce.
Stručně řečeno: uklidit si (se) i shodit kila navíc. Proto
se v tomto období lidé pouštějí do různých očistných
programů spojených se snižováním nadváhy. Pravou
i levou rukou medicíny by vždycky měla být prevence.
A to, co vám chceme nabídnout, je přesná trefa možná příliš známá, možná nepříliš oblíbená zelenina,
kterou však pro vás chceme nově obléknout do hávu
poznání. A s ní se, sice mírnou oklikou, ale zato zcela
jistě a navíc bezpečně, dostanete blíž k vytouženému
cíli.

Pokud chcete udělat další krok na cestě ke zdraví, jste
srdečně zváni na setkání nejen s celerem, ale
i příznivci a týmem Klubu zdraví dne 26. 4. 2012 od 18
hodin do kuchyňky lužského sboru Církve adventistů
na Komenského ulici. Přijďte na vtipné povídání,
u kterého se zasmějete a zapomenete na to, že je
všední den, zkuste najít zalíbení ve zpívání při kytaře,
určitě vás zaujmeme a snad i nadchneme naší
ochutnávkou. Zamyšlením Aleše Kociána „Před použitím v zemi uložený“ setkání uzavřeme. Zajímavé
recepty a informace dostanete v sešitku, do kterého
můžete receptem přispět i vy, když ho včas pošlete na
adresu: alkocian@centrum.cz. Setkáme se dva týdny

Tentokrát vás zveme na setkání s názvem "Celer
řapíkatý i bulvový - v kuchyni poklad hotový ". Určitě
oceníte, jak dobře může tato obyčejná zelenina
chutnat, ale nezůstaneme jen u chuti. Celer prospěje
vašemu tělu a snížíte svou hladinu cholesterolu,
množství škodlivin v krvi, prospějete cévám, srdci,
slinivce i ledvinám, kůži a metabolismu všeobecně.

po největších křesťanských svátcích, Velikonocích.
Každý se na ně těší z jiného důvodu. Z historie lidstva
jsou ve spojení s tzv. Velkou nocí známy dva milníky,
prvním je exodus neboli odchod otroků z Egypta na
úsvitu dějin izraelského národa, druhým smrt
potulného rabína na kříži za doby okupace izraelského
království Římany. To poznamenalo nejen přímé
účastníky, ale dodnes zasahuje do hloubky věřící
i nevěřící obyvatele planety Země poselstvím o lásce,
která není pouhým citovým vzplanutím, ale obětí
a zároveň darem nového života každému, kdo chce
věřit. Ten se vyjadřuje nejčastěji překládanou větou
z Bible: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého
jedno-rozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří,
nezahynul, ale měl věčný život.“ Kniha židovské
moudrosti – Talmud - o náhledu na věci kolem nás
přidává toto moudro: „Svět nevidíme takový, jaký je,
ale takový, jací jsme my. “Ve světle toho vám nyní
předražená vejce nemohou působit smutek peněženkách. Pomyslete na mlýny meloucí pomalu, ale jistě.
Platí to o lumpech, co ždímají naše kapsy, ale
i o věcech všedních a nám velmi blízkých.
Pokud zpravodaj vyjde včas, přeji vám vydařené
přípravy na sváteční dny, v opačném případě krásný
zbytek jara. A buďte zdrávi!
za tým Klubu zdraví Hanka Ščigelová

JDO Jaroslav Luže a Římskokatolická farnost Luže pořádají v poutním kostele Panny Marie
na Chlumku v Luži
v sobotu 14. dubna 2012 v 18,00 hodin

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Joseph Haydn
7 posledních slov Vykupitelových na kříži
Účinkuje světoznámé Pražákovo kvarteto
Slovem doprovází Monsignore Josef Socha
Generální vikář Královehradecké diecéze
Vstupné 90,-Kč

HLAVNÍ ČINNOST B I B, A.S.:
- poskytování kompletních služeb v oblasti nemovitostí a financí
- maximální profesionální a odborný servis při prodeji a nákupu nemovitostí
- realitní, finanční a ekonomické poradenství včetně následného servisu
V případě zájmu o koupi či prodej nebo pronájmu jakékoliv nemovitosti neváhejte kontaktovat naší informační linku.
Hledáme členy do našeho rostoucího týmu - ambiciózní kolegyně a kolegy na různé pracovní pozice s nadstandardním ohodnocením.
Bližší informace na níže uvedených kontaktech.
Váš realitní makléř František Bláha
mobil: 606 811 732
e-mail: frantisek.blaha@centrum.cz

Sídlo společnosti: Sladkovského 383, 530 02 Pardubice
informační linka: 466 657 141
e-mail: reality@bib.cz, web: www.bib.cz
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Srdečně Vás zveme
na seminář s celostní vizážistkou

SVĚTLANOU ČIBEROVOUCO
O NÁS VYPOVÍDÁ NÁŠ VZHLED
aneb
OD ZMĚNY VZHLEDU KE ZMĚNĚ ŽIVOTA
19. dubna 2012 17.00 – 19.00 hodin
Nám. Plk. Koukala 52, 538 54 Luže
Cena: 200,- Kč
ZMĚNA?
PROČ NE
www.svetlanaciberova.cz, www.svetlaninosdileni.cz
Přihlášky: Jaroslava Bašusová,
prirodnicesta@seznam.cz
569 (počet míst omezen)
Tel.: +420 607 143

NEBANKOVNÍ PŮJČKY
Půjčka bez ručitele od 4 000,- až 50 000,- Kč
Půjčka do 24 hodin.
Vše vyřízeno v pohodlí Vašeho domova.
Volejte kdykoliv na tel. 722 214 147
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INZERCE
Prodám boiler 60l, používaný 4 roky, cena 1500,-Kč
a hráškově zelené umyvadlo s vanou cena 800,-Kč.
Dohoda možná, kontakt na tel. čísle 728 411 510.
Koupím pozemek k výstavbě rodinného domu (zahrada, starý dům)
v lokalitě Luže. Uvítám jakoukoliv reakci z Vaší strany
a společnými silami najdeme řešení.
Neváhejte a ozvěte se na tel: 608972315. Děkuji
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
Koupím byt 3+1 nebo 3+kk v Luži.
Možná výměna za 2+1 s doplatkem.
Platba v hotovosti, stav nerozhoduje. Telefon 774 455 370
Pronajmu v činžovním domě ve Skutči (ul. V. Nováka 116) nebytové
2
prostory o rozloze 49m s vlastním parkovištěm a možností reklamy.
Výše nájmu 3.500 Kč + inkaso 1.250 Kč.
Bližší informace na tel. čísle 774 261 144.

VOBCHŮDEK PRO RADOST
výrobky chráněných dílen Kopeček Neratov
(užitková keramika, ručně malovaná trička,
výrobky z proutí, možnost zakázkové výroby)
***
zdravotní obuv Santé Proseč, dětské cvičky,
ovčí ponožky firmy Tlapa
***
české ručníky, utěrky a ložní prádlo
***
galanterie
***
malované obrázky, pohlednice a pexesa
Janky Frýdlové
***
polštářky plněné ovčí vlnou nebo levandulí
a další dárkové předměty

VZORKOVÁ PRODEJNA ZDRAVOTNÍ OBUVI SANTÉ
www.obuv-sante.cz
Najdete nás v Proseči 93 (směr Borová),
prodáváme obuv domácí, letní, celoroční i zimní. Ale také sportovní a trekovou obuv.
BEZKONKURENČNÍ CENY
Možnost nákupu za Unišeky, Ticket MULTI a Ticket MEDICA,
sleva pro majitele rodinných pasů 5%.
Otevírací doba:
Po
9.00 - 11.00
zavřeno
Út
9.00 - 11.00
13.00 -16.00
St
9.00 - 11.00
13.00 -16.00
Čt
9.00 - 11.00
13.00 -16.00
Pá
9.00 - 11.00
13.00 -17.00
So
9.00 - 11.00
Mimo otevírací dobu volejte na číslo: 777 908 270

Otevírací doba:
úterý – pátek 10 - 12, 13 - 16
Luže náměstí – naproti autobusové zastávce
Dasa.Buresova@gmail.com
Tel.: 606 78 44 42
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FOTOGALERIE

Předávání cen účastníkům Fotografické soutěže

Vítězka soutěže Klára Doležalová

Beseda s Tomášem Graumannem

Starosta města předal knihu O historii Luže od PhDr. Emila Voráčka

Představení architektonické koncepce města Luže veřejnosti

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 20. 4. 2012 na MěÚ Luže, e-mail: mestskyurad@luze.cz,
1200 výtisků. Tisk a sazba Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: 461 618 111. • www.luze.cz

