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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA LUŽE

A PO PRÁZDNINÁCH HURÁ DO ŠKOLY!

27. června bylo na hradě Košumberk slavnostní vyřazení předškoláků z MŠ do prvních tříd
ZŠ Luže. 16 předškoláků předvedlo svůj program všem přítomným a hradním pánem a paní
byli pasováni do nové role – ŠKOLÁKŮ. Z MŠ a od sponzorů si domů odnesli krásné dárky,
které je potěšily. Přejeme jim mnoho úspěchů a radosti ve škole.

PROGRAM LETNÍHO KINA
Sherlock
Holmes
( akční, krimi 2009)
19. července 2012
od 21,30 hodin
Vstupné: 30,-Kč

Muži v naději
(komedie, 2011)
26. července 2012
od 21,30 hodin
Vstupné: 30,-Kč

Piráti z Karibiku:
Na vlnách
podivna
(dobrodružný, 2011)
1. srpna 2012
od 21,30 hodin
Vstupné: 30,-Kč

Dále se můžete těšit na tyto filmy:
Kytice
Počátek
Perfect Days – I ženy mají své dny
Ať žijí rytíři
a také film na přání diváků
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ÚVODNÍK
To nám to zas nějak uteklo a začátek
prázdnin je opět v plném proudu. Letní
prázdninový čas je takový prazvláštní. Děti
najednou na dva měsíce školou povinné
nejsou a my dospělí se tomu snažíme
nějak přizpůsobit, což se děje někdy velmi
těžce, protože ač všichni všeobecně vědí,
že naše ratolesti jsou doma, všichni chtějí
výkony, jako když letní prázdninový čas
není. Ke všemu ani ten červen nebyl
ideální, když nám do toho vlezlo to fotbalové euro, což mnohdy pochopil
firemní zaměstnavatel, leč domácí nikoliv
a už se na nás řítí Londýn s celou tou olympijskou parádou. Prostě se nám to scuklo
na práce, práce a zase práce a občas si
plníme sen přes nějaký ten sportovní
výsledek. Jen děti nás, o tom prázdninovém čase, vytrhávají z té rutiny
a žadoní, abychom jim splnili nějaký ten
jejich dětský sen. Tu k moři, tu do hor
nebo na nejkrásnější zámek, kde žijí ty
nádherní princové s princeznami. Myslím,
že čas je dobré občas sledovat těma
dětskýma letníma očima a občas si splnit
svůj dětský sen, na který v dětství nedošlo.
Ono je na tom světě hned nějak líp a nikdo
v podstatě neví, jak dlouho tu budeme
(každou chvíli nám někdo prorokuje
konec světa, naposled letos před Vánocemi, takže je to bez dárků – což možná
vymyslel i Kalousek, protože mu pořád
nějak nevychází ten schodek a nějak mu
někdo zapomněl říct, že se jenom neškrtá), a pak když to přijde a říkáte si, ale já
jsem chtěl ještě tohle a tohle, už je holt
pozdě. Ač mi ten konec vyšel trochu morbidně, přeji Vám prožití letního prázdninového času tak, jak jste si Vy nebo vaše
děti vysnili, a nezapomeňte žít svůj sen.
Váš starosta

MUDr. Petr Nosek
DOVOLENÁ
9. - 13. července 2012
a 23. - 27. července 2012
Zastupuje MUDr. Petr Michal
pondělí - středa a pátek
12,00 - 14,00 hodin
Čtvrtek
10,00 - 12,00 hodin
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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. Bližší dispozici bytů si můžete prohlédnout na obrázcích.
Žádosti jsou přijímány od měsíce května na předepsaném tiskopise, který je
k dispozici na městském úřadě.

Na základě novely zákona o hřbitovnictví byl zakoupen na městský úřad
nový program na evidenci hrobů a dokumentů s nimi souvisejících.
Během letních měsíců bude tato evidence zaktualizována a od září
budou vydávány nové smlouvy na pronájem hrobových míst.
Děkujeme za pochopení.

KONTAKTY - MĚSTSKÝ ÚŘAD LUŽE
ZEMAN Radek
SOCHOR Jiří

VEDENÍ MĚSTA
starosta
734 607 987 469 671 128
místostarosta
737 409 698

starosta@luze.cz
mistostarosta@luze.cz

HOSPODÁŘSKO – SPRÁVNÍ ODBOR (HSO)

HYKSOVÁ Lenka
MODRÁČKOVÁ Miloslava
MACHÁČKOVÁ Lucie
HLADÍKOVÁ Květoslava
VEJVODOVÁ Lenka
KROULÍKOVÁ Milada

vedoucí HSO 736 481 206
469 633 984
referent HSO
469 633 984
referent HSO
469 633 985
účetní
469 633 987
matrika
469 633 986
pokladna
469 671 101
STAVEBNÍ ÚŘAD ( SÚ)
HYKSA Blahoslav
vedoucí SÚ
736 481 207
469 671 126
JELÍNEK Michal
referent SÚ
469 671 126
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LUŽE
MÁROVÁ Jaromíra
vedoucí
469 671 223
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
TESAŘOVÁ Lucie
469 671 223
SLUŽBY MĚSTA LUŽE
ZÁRUBA Antonín
vedoucí
736 481 208
DŮM S
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (DPS)
PIDIMOVÁ Monika
vedoucí DPS
724 078 658
469 672 015
KOLÁŘOVÁ Vladimíra
pečovatelka
728 759 925
469 672 015
ŠIMKOVÁ Lenka
pedikúra
721 746 748
469 672 015
LESY LUŽE, s.r.o.
SOUKUP Jan
vedoucí
724 141 331
TRUNCOVÁ Hana
průvodkyně
736 481 205
469 672 191
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lenka.hyksova@luze.cz
miloslava.modrackova@luze.cz

lucie.machackova@luze.cz
ucetni@luze.cz
matrika@luze.cz
milada.kroulikova@luze.cz

stavebniurad@luze.cz
stavebniurad@luze.cz
knihovna@luze.cz
tic@luze.cz
dps@luze.cz
dps@luze.cz
dps@luze.cz
lesy@luze.cz
-
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KRÁTCE
TAJEMNÉ CHODBY
NA HRADĚ OŽÍVAJÍ
Na letošní prázdniny se chystáme zpřístupnit
chodby ve staré části hradu, které byly doposud
nepřístupné. Museli jsme opravit několik rozpadlých kleneb, vyčistit prostory od nepořádku
a udělat několik bezpečnostních opatření. Nyní
už zbývá vzít si lampičku včelích medvídků do
ruky a vzhůru za dobrodružstvím.

VÝPIS USNESENÍ
z 33. zasedání rady města konaného
dne 23. května 2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/033
Žádost České pošty, s.p. o souhlas s umístěním
odkládacích schránek na p.p.č.745/1 k.ú. Doly část obce Brdo, dle přílohy.
02/033
Žádost paní L. Jedličkové, Luže o povolení
překopu chodníku na p.p.č. 977/1 k.ú. Luže, dle
přílohy.
03/033
Zápis do kroniky Bělé za rok 2010, dle přílohy.
04/033
Pronájem p.p.č.802/14 a 920 v k.ú. Radim pro
pana M. Klesala, Radim za cenu 1,-Kč za každou
pronajatou pozemkovou parcelu na dobu
neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou, dle
přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
05/033
Prodej p.p.č. 511/1 k.ú. Doly o celkové výměře
100m2 za cenu 50,-Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem pro pana M. Bodláka, Žďár nad
Sázavou, dle přílohy.

z 34. zasedání rady města konaného
dne 6. června 2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:

PROBĚHLA VALNÁ HROMADA
VaKu
V úterý 19.června proběhla v Chrudimi valná
hromada Vodovodů a Kanalizací Chrudim. Na
této valné hromadě proběhla volba členů představenstva a dozorčí rady. Za naše město byl do
představenstva zvolen starosta města Radek
Zeman a do dozorčí rady místostarosta města Jiří
Sochor.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA ŘEDITELE ŠKOL
Na základě novely školského zákona, který stanovuje 6leté funkční období ředitelů škol, se rada
města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na ředitele škol, kterých je město zřizovatelem. Jedná se
o mateřskou školu, základní školu a základní
uměleckou školu. V červnu proběhlo samotné
výběrové řízení. Všichni dosavadní ředitelé svůj
post obhájili a 1.8.2012 jim začíná běžet 6leté
funkční období.

Rada města doporučuje ZM schválit:
05/034
Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o bezúplatném
převodu nemovitostí - objektu Paletínské kaple na
stavební parcele č.415 a stavební parcel č.415
v obci a katastrálním území Luže uzavřené dne
9.7.2002, jímž se doplňuje čl. v uvedené smlouvy
o větu: Toto omezení se sjednává na dobu 20 let
od právních účinků vkladů vlastnického práva do
katastru nemovitostí tj. do 16.12.2022, dle
přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V červnu oslavili své životní jubileum
75 let

81 let
82 let

Věra Kopová, Luže
Božena Rybišárová, Luže
Zdeněk Dvořák, Radim
Anna Rubková, Košumberk
Blanka Handlířová, Košumberk
Josef Krejčí, Košumberk
Liboslav Práza, Srbce

83 let
84 let
88 let
91 let
92 let

Zdeňka Zamastilová, Srbce
Marie Štollhofová, Bělá
Marie Zikušková, Luže
Marie Jakubská, Luže
Vlasta Nováková, Luže
Anna Vasjanovičová, Luže

Na městském úřadu v Luži byly 15. června slavnostně přivítány děti
Adam Vostřel, Luže
Matyáš Drábek, Doly
Věra Zvěřinová, Luže
Tereza Vacenovská, Košumberk

Laura Poláková, Luže
Denisa Vodičková, Bělá
Hedvika Doležalová, Luže
Eliška Čapová, Bělá

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství
Petr Kameník a Barbora Burešová

V kostele Panny Marie na Chlumku uzavřeli manželství
Zdeněk Zeman a Aneta Pelikánová
Milan Žejdlík a Jana Málková

NOVÝ VODOVOD
V ULICI ŽIŽKOVA
VaK Chrudim se o letošních prázdninách pustí do
rekonstrukce vodovodu v ulici Žižkova a to od
„feriálek“ až po hřbitov. Jelikož vodovod vede
chodníkem, který je asfaltový a na mnoha místech je dožitý, bude položena v celé délce zámková dlažba. Majitelé nemovitostí, kterých se
rekonstrukce dotkne, budou o detailním harmonogramu a dotčených omezeních informováni
osobně.

01/034
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.11
v č.p. 259 Luže, ulice U Stadionu pro paní
A. Doubravskou na dobu určitou od 1.7.2012 do
31.10.2012, dle přílohy.
02/034
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.2
v č.p. 259 Luže, ulice U Stadionu pro paní
K. Vacenovskou na dobu určitou od 1.7.2012 do
31.10.2012, dle přílohy.
03/034
Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu v čp. 2
Luže, ulice Na Výsluní pro paní Z. Burešovou,
Luže, dle přílohy.
04/034
Smlouvy o poskytnutí grantu z programu
Podpory péče o sbírky muzeí Pk na rok 2012 mezi
Městem Luže a Pardubickým krajem, dle přílohy.

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Evou Macákovou, Luže - 67 let
Jiřinou Rouhovou, Luže - 76 let

Dne 30. července 2012 uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš drahý druh, tatínek a dědeček,
pan Jan Dejdar.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná družka s rodinami.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE

ŠKOLIČKA NANEČISTO

ZA PŘÍRODOU DO MUZEA

Naše škola školička,
pěkná je jak písnička.
Naše třída kouzelná je,
každý si tu moc rád hraje.
Dovádíme, lumpačíme,
nikdy se však nemračíme.
Máme se tu všichni rádi
a jsme velcí kamarádi.
Ale přišly k nám prázdniny
do naší krajiny.
Těšíme se velice, uvidíme nový svět,
k tobě a do první třídy vrátíme se zpět.

Učení - mučení, tak to není nic pro naše budoucí
školáky, kteří se letos zúčastnili projektu „Těšíme
se do školy“. Děti se hravou formou seznámily se
všemi vyučovacími předměty, zkusily si, jaké to je
sedět ve školní lavici a „učit se“. Budoucí prvňáčci
si vyzkoušeli, jak umí počítat, vyprávět o obrázcích,
pohráli si s písmeny a se slovy i s naší kouzelnou

Klidně..., se školou to máme osvědčené! A to už
několik let. Naši šesťáci pravidelně absolvují
mezipředmětovou exkurzi, která je příjemným
završením celoročního prokousávání se učivem
přírodopisu a zeměpisu.
Letošní fotografie dokumentují naši cestu do
pravěku, brouzdání kolem Labe s odborníky a
výlov rybníčka. Znáte místa, která jsme navštívili? Jsou to Muzeum východních Čech
v Hradci Králové, Východočeské muzeum v Pardubicích a zahrada ekocentra Paleta
také v Pardubicích. Shlédli jsme výstavy: Život
v jezerech a močálech mladších prvohor, dále
Labe. Jedna řeka, dva příběhy; Příroda východního Polabí a absolvovali jsme program Život ve
vodě.

Je tu konec školního roku a s ním i bohatý program
naší školy.
2. června se oddělení Měsíček zúčastnilo již 4. ročníku minifolkového festivalu v Rosicích. Se skladbičkou „Trpasličí svatba“ zaujalo přítomné rodiče
i návštěvníky festivalu.
4. červen byl věnován oslavě Dne dětí. Do MŠ přijeli
členové divadla iluzí a kouzel z Frýdku Místku s programem „Magie Revue Kellner“. Jejich představení
se dětem velmi líbilo, aktivně se zapojily, pomáhaly
kouzlit.
5. června jsme navštívili místní hasičskou zbrojnici.
Hasiči ukázali dětem, jak se má správný hasič obléci, co musí umět udělat, znát, jak hasit požár, jaké je
vybavení has. auta, apod.
12. června uspořádal myslivecký svaz Hubert
besedu pro děti o ochraně přírody a poznatcích
o myslivosti. Na zahradě MŠ děti sledovaly a poznávaly nejznámější dravce, lovecké psy, vyslechly
zajímavosti ze světa zvířat.
13. června odjely děti na výlet do Záchranné stanice
Pasíčka, kde byl pro ně připraven zajímavý program.
Mladší děti si prohlédly expozice s výkladem o trvale
postižených zvířatech. Starší děti měly připraven
zážitkový a vzdělávací program v přilehlém lese
stanice „Probouzející se les“. Výlet se vydařil a děti
se vrátily obohaceny o nové poznatky.
19. června proběhla v MŠ informativní schůzka
rodičů nových dětí.
20. června ZUŠ Luže, dramatický soubor Chroustovice uvedl pro děti divadelní hru „Bleděmodrý Petr“
v sále Pavilonu L HL Košumberk.
V tomto měsíci jsme také navštívili a prohlédli si
hrad Košumberk.
Poděkování:
- Všem rodičům za spolupráci, pochopení, pomoc
a přízeň
- Sponzorům:
- Paní M. Fišmanové za sponzor. dar a ušití kostýmů na Folkovou školku Rosice
- Členskému výboru Jednota Luže
- Drogerii Luže
- Potravinám Kubík
- Firmě Chemtura
- Firmě Bonaparte, provozovna Chrast
- České spořitelně, Luže
- Papírnictví paní B. Brichtové za hodnotné balíčky
pro předškoláky
Přejeme všem krásnou dovolenou, dětem prázdniny
plné sluníčka, radosti a her.
Kolektiv MŠ

interaktivní tabulí, kde hledali barvy, pohádkové
postavy. Nejvíce je zaujala pohádka plná
matematiky, kde vše správně doplnili a vypočítali.
Když se namáhaly hlavičky, je třeba se také
protáhnout. Cvičení bylo plné písniček, her a
závodů.
Zkusili si, jak se učí ve „velké škole“ a podle
úsměvů na tvářích se jim výuka líbila.
Tak na shledanou v září!
Mgr. Nešporová Jaroslava

Co jsme vlastně ulovili? Například larvy brouků,
nitěnky, perloočky, buchanky, okružáky, plovatky, vodní berušky a další bezobratlé živočichy.
Téměř všechny drobné organismy jsme vrátili
zpátky, odvezli jsme pouze malý vzorek drobných korýšů k mikroskopování.
Následující hodinu přírodopisu žáci zvědavě
nahlíželi do mikroskopů a odhalovali tajemství
vody z malé tůňky. Exkurze měla u žáků velice
kladnou odezvu, již se těší na podobnou akci
v nadcházejícím školním roce.
Mgr. Marie Hřebíková

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
Připomínáme, že probíhá další
ročník fotografické soutěže,
kterého se mohou zúčastnit žáci
základních a středních škol,
a to ve třech kategoriích:
1. - 5. třída ZŠ
6. - 9. třída ZŠ
15 - 18 let
Fotografie doručujte na MěÚ Luže
v elektronické a tištěné verzi,
formát 9 x 13 cm.
Uzávěrka soutěže je 16. 11. 2012.
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TY NAŠE UČITELKY
DRUŽINÁŘKY A JEJICH
DĚTI S RODIČI OPĚT
NEZKLAMALY… PROČ?
Přijďte se podívat
na hrad Košumberk i Vy,
Lužáci, ať nejenom cizí
návštěvníci mohou
obdivovat jejich práci.
I v letošním roce je
možnost zakoupit
permanentku na hrad
v ceně 100,-Kč.
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RODINNÉ CENTRUM DaR LUŽE
Letošní 1.červen jsme v centru DaR slavili mezinárodní den dětí s broučky. Ač bylo počasí „hustě“ aprílové, nálada byla velmi dobrá. Děkujeme proto Vám
všem, kteří jste se nenechali odradit nejistým počasím, protože příjemnou atmosféru setkání vytváříte
právě vy, kteří do centra přicházíte.
Zde musíme poděkovat našim sponzorům, kteří se
postarali o drobné odměny pro děti: především Město
Luže, dále papírnictví Boženy Brichtové, drogerie
Ratzenbek, Bonaparte®, lékárna Luže, Staver s.r.o.,
VZP, Provident zasponzoroval nanuky.

POZVÁNKA NA OSLAVY 120. VÝROČÍ HASIČSKÉHO SBORU BĚLÁ
KDY: 14.7.2012
KDE: obec Bělá/sportovní areál/
OD: 13:00 – 14:00 hod,
sraz účastníků průvodu/příjezd od Luže/
ZAHÁJENÍ PRŮVODU: 14:00 hod
Program:
• Slavnostní průvod s „Hasičskou kapelou“ ze Skutče
• Slavnostní zahájení oslav, vítání hostů, předávání vyznamenání
• Ukázky historické techniky
• Ukázky IZS – dopravní nehoda, hašení budovy
• Ukázka policie ČR
Doprovodný program:
• Soutěže pro děti i dospělé, jízda na koni
• K tanci i poslechu bude hrát „ŠEVCOVANKA“
a country skupina „Miro Jiro Band“
• Strava: Bohatě zajištěné občerstvení

Díky patří také Pavle Kašparové za to, že povozila děti
na opravdovském živém koni. Pila Proles nám připravila a věnovala laťky pro labyrint ve tvaru pavučiny, ze
které děti zachraňovaly malé hmyzí kamarády. Dále
děkujeme všem maminkám, tetám, babičkám
a dědečkům, kteří pomohli s přípravou a zajištěním
stanovišť: opičí dráha, strefování balónky do kytičky,
shazování pyramidy; výzdoba triček logem našeho
centra,…. Oriflame kosmetičky děti vesele nalíčily,
nebo potetovaly.
Dík patří i našim velkým dětem, které hrály loutkové
divadélko o tom, jak brouček poprvé letěl s tatínkem
svítit lidem. Úžasný byl i zážitek z poslechu opravdové
živé muziky, který jsme mohli prožít díky kapele Galaxis tvořené dětmi i učiteli naší ZUŠ. Moc se jim to
podařilo! Nejvíce se však děti vyřádily na skákacím
hradě, za jehož zajištění a zaplacení patří dík místní
organizaci KDU-ČSL. Děkujeme!
Přejeme hezké léto a těšíme se na další setkávání
s vámi a vašimi dětmi.
Maminky centra

ČTVRTEK 5. ČERVENCE 2012, 13-19 HOD.,
OKOLÍ VYSOKÉHO MÝTA A LUŽE
Poprvé v historii výstavnictví uvede MGVM výstavní
akci, při které budou v přírodě vystaveny obrazy na
svých přesných gps souřadnicích. Na místech, odkud
byly malovány, budou stát obrazy malíře Bohumila
Knyttla (1903-1971), který v našem kraji působil
a maloval ve 30. a 40. letech 20. století. Přesný plán
s gps souřadnicemi bude na internetu 20. června,
k dispozici bude i tištěný plánek. Gps cyrilometodějská
pouť, kterou mohou účastníci absolvovat pěšky, na
kole či automobilem (celkem asi 25 km) vyvrcholí
v hospodě ve Střemošicích, kde umělec v letech
1936-1943 žil.
Tato mimořádná výstava Městské galerie se koná
v rámci jejího alternativního programu ve spolupráci
se společností Alterprodukt. Na organizačním zabez-

Novinky z centra
Bohužel jsme nuceni provoz centra přerušit na
nezbytně dlouhou dobu z důvodu stěhování. Doufáme, že stavební úpravy nových prostor budou
probíhat zdárně a že se s vámi budeme moci co
nejdříve setkat, občerstveni a plni nových nápadů.
Přejeme hezké léto a těšíme se na další setkávání s
vámi a vašimi dětmi.
Novinky najdete na
www.materskecentrum.estranky.cz,
na nástěnkách a v lužském informačním centru.
Rodiče centra
-5-

pečení akce se podílí studenti Základní umělecké
školy Vysoké Mýto se svým pedagogem Filipem Dvorským a dále obce Střemošice, Pustina, Luže a Vysoké
Mýto - místní část Brteč.
Potenciální poutníky odkazujeme na tuto naši internetovou stránku v době 10 dní před samotnou akcí
(od 28. 6. do 5. 7.). Najdou zde detailní informace
i interaktivní mapu knyttlovské pouti. Současně tu
bude k dispozici i informace o aktuálním stavu
počasí nad Vysokomýtskem... Z pochopitelných
důvodů nesmí pršet a nesmí vát ani příliš bouřlivý
vítr. V opačném případě bude akce 5. 7. v 9.00 na
tomto místě internetu zrušena nebo odložena podle
aktuální předpovědi počasí.
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INZERCE
Prodám dětskou šlapací trojkolku (od 18M) s vodicí tyčí. Cena:
500 Kč. Tel.: 736400161.
Pronajmu v činžovním domě ve Skutči (ul.V.Nováka 116)
v 1. patře pěkný byt 2+1
2
o rozloze 70m s vlastním parkovištěm
a venkovním sezením.Výše nájmu 4.000,-Kč
+ inkaso 2.500,-Kč.
Bližší informace na tel. čísle 774/261144.

Čerpací stanice Luže informuje:
v nejbližších dnech bude zařazen nový produkt
pohonných hmot na čerpací stanici o E85 (bio ethanol)
za velmi příznivou cenu.
Nadále probíhá akce při nákupu
pohonných hmot v hotovosti nad 1000,-Kč.
PO - SO 6-20
NE 7-20

Skuteč nabízí už desátou divadelní abonentku
Podzimní cyklus nabídne řadu hereckých hvězd:
Evu Holubovou, Petra Kostku, Ondřeje Vetchého,
Michala Dlouhého, Kryštofa Hádka, Maroše Kramára, Alexandra Hemalu a další.
Pět divadelních představení za celkovou cenu 980,Kč, to získáte, zakoupíte-li si divadelní abonentku
ve Skutči. Od září do ledna si touto formou zarezervujete pohodlné sedadlo v hledišti Kulturního klubu
Skuteč, kde se divadla s úspěchem hrají už pátým
rokem.
Nové abonentky jsou od června v prodeji na internetu prostřednictvím stránek http://vstupenky.skutec.cz i na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč.
Rezervace se neprovádějí. Nezdražujeme, abonentka stojí stále 980,- Kč. Jedno představení vás
tak vyjde jen na 196,- Kč, přičemž cena vstupenky
v pražských divadlech se pohybuje kolem 300,- Kč.

Koupit si předplatné je maximálně výhodné.
V případě nákupu po internetu si po vytištění elektronické vstupenky její držitel tuto přijde na odbor
kultury vyměnit za abonentku.
Rozhodně se máte na co těšit. Dosud žádné
abonmá nepřivedlo do Skutče tolik známých
hereckých tváří jako toto nejnovější. O vaši přízeň
se budou ucházet tato představení:
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Městské divadlo Mladá Boleslav - 19. září 2012
Divadelní hra podle oskarového filmu Jiřího Menzela.
VELKÁ ZEBRA aneb JAK ŽE SE TO JMENUJETE?
Divadlo Palace Praha – říjen 2012
(termín bude upřesněn)
Jedinečný Ondřej Vetchý mění svoji identitu, ale
minulosti ani ženám přesto neunikne.

KDO JE TADY ŘEDITEL?
Švandovo divadlo Praha – 8. listopadu 2012
Svérázná komedie z firemního prostředí je skvělou
hereckou příležitostí pro Michala Dlouhého – herce
v roli herce.
SOUKROMÝ SKANDÁL
Studio Dva Praha - 13. prosince 2012
Komedie o lásce v době finanční krize s Evou Holubovou a Kryštofem Hádkem v hl. rolích.
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
Východočeské divadlo Pardubice – 9. ledna 2013
Soudní drama o vině a nevině s Petrem Kostkou
v roli jednoho z porotců.
Těšíme se na vás v Kulturním klubu Skuteč. Jakékoli
dotazy vám rádi zodpovíme na tel.
č.: 469 326 487 nebo 731 557 477.
Lenka Balounová

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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Jednota divadelních ochotníků "Jaroslav" Luže
a město Luže s finanční podporou Pardubického kraje,
odboru kultury si vás dovolují pozvat na

KOŠUMBERSKÉ
LÉTO
2012
PROGRAM
Rytířská klání na hradu Košumberku (pořádá jiný subjekt)

Divadelní soubor Zdobničan Vamberk uvádí detektivku Roberta Thomase

FORTIS - SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU

PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE

5.- 8. července 2012

Detektivní komedie se odehrává na horské chatě poblíž Chamomix. Ve světově
úspěšné hře se střídají komické situace s okamžiky napětí.
Režie: Alena Joachimsthalerová

6. ročník vystupování na hradě Košumberku, v rámci kterého budou moci diváci
shlédnout šermířská vystoupení z období gotiky a vikingů, dobové tance středověké
Evropy, nahlédnout zblízka na výbavu zbrojní, ale i civilní - šperky, šaty, jídelní
náčiní. Ke shlédnutí bude též k dispozici stanové ležení - jak z doby rané gotiky, tak
z doby vikingů.

Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí uvádí hru Jaen- Baptiste Poquelina,
známého jako Moliére

ZDRAVÝ NEMOCNÝ

Místo: nádvoří hradu Košumberk Vstupné: 90,- / 60,- Kč

JDO Jaroslav sekce, " Malý Jarda" uvádí hru autora A. Jiráska a Vlastimila
Pešky

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Hudební komedie o době, kdy se české plémě rozložilo vůkol hory Řípu...
Režie: Jana Hrubá

Sobota 18. srpna 2012 ve 20:30 hod

V úpravě a režii Jana Štěpánského

Sobota 14. července 2012 ve 21.00 hodin
Místo: nádvoří hradu Košumberk

Sobota 11. srpna 2012 ve 20:30 hodin

Vstupné: 90,- / 60,- Kč

Dva hudební večery si letos poprvé mohou užít návštěvníci
KošumberkFestu. Ten se už pošesté koná na nádvoří hradu Košumberk v
sousedství východočeského městečka Luže.
Ve zmodernizovaném bývalém renesančním sále vystoupí

Místo: nádvoří hradu Košumberk Vstupné: 90- / 60- Kč

Městské slavnosti

6. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Sobota 25. srpna 2012 od 14 hodin
Program bude upřesněn na samostatném plakátě.
Vstupné: 50,- Kč, děti do výšky 120cm zdarma

FLOEX

Jednota divadelních ochotníků „Jaroslav“ Luže uvádí

Atmosféra prostředí ve spojení s elektronicko-akustickou hudbou a s multimediální
projekcí slibuje nečekaný zážitek hned na úvod festivalu.

Sobota 1. září 2012 od 15:00 hod

Pátek 20.července 2012 ve 21:00 hod
Místo: nádvoří hradu Košumberk Vstupné: cena 90,- Kč v předprodeji v síti
Ticketstream a 120,- Kč na místě.

KOŠUMBERKFEST
Hlavní program se spustí v
Sobota 21. července 2012 od 18.00 hodin

FESTIVAL DĚTSKÉHO DIVADLA
Gyula Urbán

Bleděmodrý Petr
Dojemný příběh štěňátka s modrou kůží, která hledá kamaráda...
Hra pro malé i starší děti
Režie: Jana Hrubá
hrají žáci ZUŠ Luže, pobočka Chroustovice

Začátek v 15:00hod.

Představí se kapely MIDI LIDI, THE RITCHIE SUCCESS, VLOŽTE KOČKU, LAJKY.
Hradní brána se pro návštěvníky festivalu otevře již v 16 hodin.
Vstupenky na celý festival jsou k dostání v předprodeji sítě Ticketstream za 170.-Kč,
na místě pak za 220.-Kč.
Místo: nádvoří hradu Košumberk

Oscar Wilde

Divadelní soubor J.N.Štěpánka Chrudim uvádí komedii podle Donalda
Churchilla a Petera Yeldhama

Jan Skalický

TAKOVÁ MILÁ SLEĆNA
Hlavní zápletkou je odhalený daňový podvod a následná snaha vše zamést pod
koberec.
Režie: Karel Bříza

Sobota 4. srpna 2012 ve 20:30 hod
Místo: nádvoří hradu Košumberk Vstupné: 90- / 60- Kč

Cantervillské strašidlo
Strašidelný příběh o anglickém přízraku a drzých Američanech...komedie pro děti
Scénář a režie: Jana Hrubá, hrají žáci ZUŠ Luže

Začátek v 16:00 hod.

Zamordování hraběte Schwarbrechta
Parodie na detektivku a červenou knihovnu...pro děti i dospělé
Režie: Jana Hrubá
hrají žáci ZUŠ V.Nováka Skuteč

Začátek v 17:30 hod.

Místo: nádvoří hradu Košumberk

Vstupné: 40- Kč

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit vystoupení v případě velké nepřízně počasí.
Poloviční vstupné hradí děti od 6 do 15 let a držitelé průkazky ZTP .
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