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DŮM PRO SENIORY OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST

6. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
25. srpna 2012
nám. Plk. Josefa Koukala
13 30
Taneční orchestr Galaxis
ZUŠ Luže
14 30
A´la Band
PO

PŘED

16 30
Parade Marche
18 15
Slepá idea
19 15
The Side Effect
(Poetic beat core)
20 15
Fad Old Sun
(Pink Floyd Revival)
Vstupné dobrovolné

PO

PŘED

Více informací naleznete na straně 2 a na
webových stránkách www.luze.cz

Dům pro seniory si můžete osobně prohlédnout v pátek 10. srpna 2012 od 14,00 do 16,00 hodin.

PROGRAM LETNÍHO KINA NA SRPEN
Piráti z Karibiku:
Na vlnách
podivna

FILM NA PŘÁNÍ
DIVÁKŮ

Počátek
(akční, 2011)
15. srpna 2012
od 20,30 hodin
Vstupné: 30,-Kč

(dobrodružný, 2011)
1. srpna 2012
od 21,30 hodin
Vstupné: 30,-Kč

Kytice
(drama/horor, 2000)
8. srpna 2012
od 21,30 hodin
Vstupné: 30,-Kč

29. srpna 2012
od 20,30 hodin
Vstupné: 30,-Kč

Perfect days
I ženy mají své dny
(dobrodružný, 2011)
22. srpna 2012
od 20,30 hodin
Vstupné: 30,-Kč

?
Ať žijí rytíři
(rodinný, 2011)
30. srpna 2012
od 19,00 hodin
Vstupné: ZDARMA
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6. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
13.30 -Taneční orchestr Galaxis ZUŠ Luže
Jako již tradičně zahájí městské slavnosti taneční
orchestr Galaxis ZUŠ Luže pod vedením Marka
Jírovkého.
14.30 - A´LA BAND
A´la band je dámská kapela, kterou musíte slyšet
i vidět. Jak dobové kostýmy prozrazují, jejich repertoárem jsou světové evergreeny třicátých a čtyřicátých let
i písně staré Prahy. Vše je laděno do doby,
kdy hudba měla velký význam v celém kulturním světě.
Přijďte se ponořit do jedinečné atmosféry těchto kouzelných časů a posuďte sami...

dejvické zkušebny a „ kápli si do noty “ v podobě hardrockových a bluesových skladeb říznějšího charakteru. Dali si název Parade Marche, jakožto slavnostní
šlapající pochod a vyrazili do víru akcí.
Zásadním zlomem ve vývoji kapely je rok 2005, kdy na
post frontmana přichází muzikálová hvězda Radomil
Zíka. Kapela Parade Marche hostovala také na turné
Kamila Střihavky s Leaders.

Pokusili jsme se nahrát pár písniček, tak se snad trochu budou líbit…

19.15 - THE SIDE EFFECT - POETIC BEAT CORE
Poetic beat-corové uskupení z Pardubic a okolí Skutče,
hrající vlastní písně s osobitými texty a jednoduchou
dějovou linkou.

16.30 - PARADE MARCHE
Skupina vznikla kolem roku 1995, kdy kytarista Jarda
Janecký, bubeník Honza Rotta a baskytarista
Petr„Jula“Sládek zalezli do sklepních prostor jedné

18.15 - SLEPÁ IDEA
Vznik kapely je datován od dubna 2011, kdy do kapely
přišel výborný bubeník Jirka Peterka z Luže a skvělý
basák Jaroslav Borovec, který sice začíná, ale umí.

20.15 - FAD OLD SUN – PINK FLOYD REVIVAL
Městské slavnosti zakončíme lužskou kapelou, která
vám bude dělat společnost až do 22. hodiny

OBČANSKÁ PORADNA CHRUDIM
Posláním Občanské poradny Chrudim je poskytovat
rady a informace všem lidem tak, aby nebyli poškozováni neznalostí svých práv a povinností, neznalostí
dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit
své potřeby.
Rady, informace a pomoc poskytujeme všem, kteří se
na nás obrátí bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému cítění, poskytované rady jsou
bezplatné a důvěrné.
Společně s AOP upozorňujeme příslušné státní
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené
problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky
a sociálních služeb.
V této činnosti se OP zaměřuje zejména na sociální
problematiku, lidská práva, pracovní vztahy, otázky
bydlení, problematiku rodiny a mezilidských vztahů.
Cílem občanského poradenství je zajištění bezplatného,
nestranného, popřípadě anonymního poradenství pro
všechny, kteří se na nás obrátí o pomoc při prosazování
svých práv a zájmů. Výstupem našich služeb je posílit
občana prostřednictvím našich informací natolik, aby
naši službu přestal potřebovat, nebo ji potřeboval v
nezbytně nutném rozsahu.

Cílovou skupinou jsou všichni, kdo nás požádají
o pomoc.
Kapacita služby je 5- 6 uživatelů denně – 45 minut individuální práce s uživatelem.
Základní principy poskytované služby:
Bezplatnost
Občanské poradenství je zásadně bezplatné, a to ve 14 v
současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).
Diskrétnost
Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez výslovného souhlasu klienta, předáno nikomu mimo občanskou poradnu. Uživatel může vystupovat anonymně,
poradce i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to
v rozporu s platnými právními předpisy.
Nestrannost
Služby občanské poradny jsou poskytované všem
lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení,
sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady
jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez

ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským
přesvědčením poradce.
Nezávislost
Občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích, nezávisle na
organizacích, které poradnu finančně podporují nebo
dotují.
Rozsah služby
Občanská poradna poskytuje poradenství v oblastech
- bydlení
- rodina a mezilidské vztahy
- právní systém a právní ochrana
- pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
- sociální pomoc
- sociální dávky
- finanční problematika
- pojištění
- ochrana spotřebitele
- zdravotnictví
- školství
- majetkoprávní vztahy a náhrada škody
- specifické skupiny obyvatel, ostatní

PROPOJ U NÁKUPNÍHO STŘEDISKA BUDE REALIZOVÁN JEŠTĚ V TOMTO ROCE
Město nechalo zpracovat studii propoje ulic U stadionu a Dukelská (mezi obchodním střediskem
a farou). Studie obsahuje i dořešení části ulice
U stadionu v úseku kolem hasičské zbrojnice. Tato
propoj by měla být jednosměrná a to ve směru z ulice
U stadionu. Obsahuje 13 parkovacích stání s možností bezbariérového příjezdu s nákupním vozíkem až
k autu. Dále je zde veden bezbariérový chodník spojující obě ulice a jsou zde řešeny dvě místa na tříděný
odpad. U hasičské zbrojnice vzniká plocha na parkování autobusů. U samotných bytovek by mělo dojít
k jasnému vymezení parkovacích míst a místa na
popelnice pro domovní odpad. Případné připomínky
či dotazy můžete konzultovat osobně nebo prostřednictvím diskuzního fóra na webových stránkách
města.
R.Z.
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VÝPIS USNESENÍ

POHLEDY LUŽE
Město Luže vydalo novou kolekci pohlednic
s hlavními dominantami města (hrad Košumberk, Poutní chrám Panny Marie na Chlumku,
Synagoga aj.), které jsou určeny k volnému
prodeji. Pohlednice můžete zakoupit buď v zařízeních Města Luže nebo u ostatních prodejců,
kteří si je od Města odkoupili.

HRAD KOŠUMBERK

RADIMSKÁ ZBROJNICE
V průběhu minulého měsíce dokončila fa Staver
obnovu pláště radimské zbrojnice. Historie
zbrojnice sahá do poloviny 19. století. Nejprve
byla v roce 1854 postavena „kůlna pro hasičské
nářadí“ jak se tehdy říkávalo.
Zvonice s kapličkou přibyla až o tři roky později.
Velký zvon odlitý roku 1857 v proslulé pražské
zvonařské huti bratří Diepoltů posvětil samotný
královehradecký biskup Karel Hanl. Horní zvonek (umíráček) byl vyměněn v roce 1913. Protože obec nemá žádnou centrální náves, byla
zbrojnice umístěna přesně v polovině vsi (stejně
tak jako daleko později proti ní umístěný transformátor, obecní váha či sběrna mléka). Oprava
proběhla v rámci dotace obdržené Svazkem obcí
Košumberska.

z 10. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 20. června 2012
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
01/010
Úvodní zprávu starosty města od posledního
zasedání zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schvaluje:
02/010
Ověřovatele: Mgr. Václav Šafránek, Ing. Pavel
Holomek
03/010
Návrhovou komisi: Jiří Kopecký st., Zdeněk
Doležal
04/010
Program 10. zasedání zastupitelstva města.
05/010
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Města Luže za rok 2011, dle přílohy.
06/010
Závěrečný účet Města Luže za rok 2011
s výhradami, dle přílohy.
07/010
Čerpání rozpočtu města Luže za období I. –
V. /2012, dle přílohy.
08/010
Rozpočtovou změnu č. 1/2012, dle přílohy.
09/010
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na
území města Luže na rok 2012 pro šest zájemců,
dle přílohy.
10/010
Finanční příspěvek ve výši 75 000,-Kč pro město

Skuteč na výstavbu rychlé záchranné služby
ve Skutči, dle přílohy.
11/010
Záměr prodeje části p.p.č. 409/2 k.ú. Luže
o výměře do 600m2 za cenu 500,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem firmě VIOLKA Luže
s.r.o. manželů P. a V. Sedliakových, Luže pro
vybudování zdravotnického zařízení. Město
uzavře o prodeji Smlouvu o smlouvě budoucí,
dle přílohy.
12/010
Prodej p.p.č. 511/1 k.ú. Doly o celkové výměře
2
2
100m za cenu 50,-Kč/m + náklady spojené
s prodejem pro pana M. Bodláka, Žďár nad
Sázavou, dle přílohy.
13/010
Prodej části p.p.č. 1223/1 k.ú. Doly o výměře
2
2
200m za cenu 100,-Kč/m a prodej části p.p.č.
2
1223/1 k.ú. Doly o výměře 200m za cenu 30,2
Kč/m + náklady spojené s prodejem pro pana
Z. Štěpánka, Doly, dle přílohy.
14/010
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.
15/010
Obecně závaznou vyhlášku Města Luže
č. 1/2012 o zrušení OZV Města Luže č.2/2010,
dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V červenci oslavili své životní jubileum
75 let
80 let
81 let
82 let

Božena Nováková, Luže
Anna Dušková, Luže
Alexander Budinský, Luže
Anna Pelcová, Luže
Richard Husch, Luže

83 let
85 let
86 let
90 let

Anna Holingerová, Luže
Anna Červeňáková, Srbce
Ladislav Koupil, Luže
MUDr. Oldřich Čoček, Luže
Libuše Jedličková, Luže

Na Městském úřadu v Luži uzavřeli manželství
Matúš Giňa a Margareta Feková
Vladimír Tomín a Lada Nováková

VYMÁHÁNÍ POPLATKŮ ZA TKO

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství

Vzhledem k velkému nárůstu dluhu za TKO,
který od roku 2005 činil k 31.12.2011 324 918,Kč, začalo město po vypršení letošní lhůty pro
výběr poplatku zasílat platební výměry dlužníkům. V řádném termínu, tedy do 30. 4. 2012,
bylo za TKO vybráno celkem 1 016 670,-Kč. K 1.
5. 2012 bylo evidováno celkem 604 dlužníků ,
kterým byl zaslán platební výměr s termínem
úhrady do 30. 6. 2012 a upozorněním, že v případě platby po termínu bude dluh navýšen o
100%. V termínu 1. 5. – 30. 6. 2012 uhradilo
dluh celkem 416 dlužníků a byla vybrána částka
232 118,-Kč. Zbylým dlužníkům byl zaslán platební výměr s navýšením dlužné částky o 100%,
která bude případně vymáhána exekučně.

Tomáš Branda a Kateřina Sadílková

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Marií Jakubskou, Luže - 88 let
Marií Shejbalovou, Domanice - 85 let
Milanem Modráčkem, Luže - 67 let
Miloslavem Peškem, Voletice - 66 let

Dne 6. srpna 2012 uplyne rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Vladislav Pitra.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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POPRVÉ NA VRCHOLU

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V BĚLÉ OSLAVIL 120. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ

Tolikrát o něm slyšeli, na mapě ho hledali, ale cestou
Obřím dolem sdělili, že na Sněžce dosud nebyli. První
letní den měli šanci pokořit náš nejvyšší vrchol žáci z
osmého ročníku. Školní výlet do Krkonoš byl třídenní a
ve znamení pohybu v okolí Pece pod Sněžkou.
Po příjezdu jsme se prošli kolem rašelinišť k ledovcovému karu s názvem Vlčí jáma a
z lanovky na Hnědý vrch jsme hleděli na cíl následujícího dne: Sněžku. Devět odvážných žáků zdolávalo
překážky v lanovém centru Monkey Park, absolvovalo
divokou jízdu
na bobové dráze, nadšeně sjíždělo prudkou skluzavku

pod úrovní terénu a někteří se vykoupali v Úpě. Po
večeři nás navštívil člen horské služby se zajímavým
vyprávěním.
Den výstupu na Sněžku se vydařil. Cestou se otevíraly
nádherné výhledy, jen vrchol se
před námi nakonec zahalil do tmavého mračna. Ze
Sněžky jsme se vrátili přes Růžovou horu, Portášky a
Velkou Úpu zpátky do Pece. Pohodové zázemí jsme
měli u Zeleného potoka
v penzionu KVĚTA, kde se o nás velmi pěkně starali.
My jim tímto posíláme svůj dík.
Mgr. Marie Hřebíková, foto Mgr. Petr Prokeš

V sobotu 14. července 2012 oslavil náš hasičský sbor
po dlouhých a náročných přípravách 120. výročí svého
založení. Oslavy byly zahájeny ve 14:00 hod. slavnostním průvodem, kterého se zúčastnili představitelé
města Luže, Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v Chrudimi a zástupci okolních i vzdálených
sborů. K vidění byla historická i současná technika.
Průvod prošel částí obce Bělá za doprovodu hasičské
kapely ze Skutče a pokračoval až na místní hřiště, kde
byla po slavnostním zahájení předána řada ocenění
nejvíce činným členům sboru. Pro návštěvníky oslav
byla přichystána řada ukázek z činnosti hasičů. Jako
první předvedli naši hasiči, oděni do historických uniforem, dobovou stříkačku Smekal taženou koňmi. Tato
stříkačka byla pro sbor zakoupena již v roce 1892.
Odpoledne pokračovalo ukázkou zásahu při dopravní
nehodě v podání jednotky HZS Seč a RZS Hlinsko, dále
ukázkou zasahujícího SDH Luže při požáru domku a
hašením hořícího automobilu, které předvedla jednotka SDH Skuteč. Probíhající ukázky byly vždy doprovázeny podrobným výkladem. O zábavu se starala
Ševcovská muzika, která potěšila nejednoho příznivce
dechové hudby. Po pivní štafetě a soutěži v běhu na
lyžích čtyřčlenných družstev vystřídala dechovku
country skupina Miro-Jiro Band. Té se podařilo navodit svým repertoárem příjemnou atmosféru a zaplnit
taneční parket až do pozdních hodin. Pro návštěvníky,
kterým se nechtělo spát ani po půlnoci, spouštěl svou
produkci domácí DJ René Čáslavský.

70 LET OD VYPÁLENÍ OBCE LEŽÁKY
Pietní vzpomínka se konala v neděli 24. června za
přítomnosti prezidenta republiky a pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. Z naší základní školy se

akce zúčastnili především žáci šestých a osmých
ročníků. Někteří z nich ve skautském kroji drželi čestnou stráž před domohroby.
Oslavy se opravdu vydařily a i přes chvilkovou nepřízeň počasí se jich zúčastnilo mnoho domácích
i přespolních spoluobčanů. Takováto návštěvnost nám
byla odměnou a ujištěním, že práce hasičů si váží
mnoho lidí. Je to pro nás závazek pracovat ještě lépe a i
nadále chránit vaše životy a majetky.
SDH Bělá
Více fotografií k této akci naleznete na zadní straně
zpravodaje.

Děkuji touto cestou
všem hasičům z SDH Bělá,
kteří se podíleli na zdárné
přípravě a zajištění oslav
ke 120.výročí našeho sboru.
Děkuji MÚ Luže za finanční pomoc,
OÚ Hroubovice za poskytnutí materiální
výpomoci a sponzorům Alfa 3 s.r.o. Luže,
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim
a Spektrum Skuteč za poskytnuté dary.
Děkuji všem sborům,
i občanům, že se našich oslav
v hojném počtu zúčastnili.
Bohuslav Bulva, starosta SDH Bělá
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FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

Dne 16.6.2012 ukončila jarní přípravu fotbalová školička pod vedením Aleše Zavřela a mladší přípravka TJ Luže pod vedením Milana Vícha. Podzimní
příprava byla zahájena 20.7.2012 v 16.30 hod.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Od leva stojící: K. Šafář, Martinka Baťová, Dominika Kopecká, Ondra Kubant, Jan
Šafář, Jan Trávnický, M. Vích.
sedící: Petr Soldán, Marek Dostál, Jiří Chytil, Mirek Žiga a Kristýna Hrušková.

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA – JARO 2012
Od leva stojící: Vítek Hrnčál, Hana Hrušková, Petr Soldán, Míša Bulva, Jiří Chytil,
Filip Skalický, Mikuláš Zavřel.
Sedící: Roman Dostál, Tomáš Koukal, Tobík Kryl, Kuba Haruda, Verunka Kapitolová
a Sára Zemanová.

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ MUŽSTEV FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ LUŽE NA PODZIM 2012
V letošním ročníku je do soutěží přihlášeno
5 družstev, a to muži A – 1.B krajská soutěž
(skupina A), muži B (4. třída okresní soutěž),
starší žáci (krajská soutěž, skupina A), starší
a mladší přípravka (okresní přebor).
Mezi největší novinky určitě patří změna pořadí
domácích dvojzápasů mužů. Oproti minulým
sezónám bude první utkání hrát A-tým, a proto
také jejich začátky budou dříve, tedy 2,5 hodiny
před oficiálním začátkem zápasů, kdy začne hrát
B-tým. Prosíme proto naše fanoušky, pokud
chtějí podpořit náš tým, aby tuto změnu
zaregistrovali a prostě přišli dřív na fotbalovou
neděli.
Další změnou je účast starších žáků v krajské
soutěži. Protože nedošlo k dohodě s oddílem
Junior Skuteč, který vlastnil práva na krajský
přebor žactva, dohodl se náš oddíl na
společném účinkování v krajské soutěži se
sousední Chrastí, která přihlásila družstvo
mladších žáků. Podzimní domácí zápasy budou probíhat na hřišti v Luži a jarní na hřišti
v Chrasti.
Družstva přípravek se minulý rok slibně
„rozjela“, a tak nebyl důvod nepřihlásit je znovu,
zvláště když se přitom spustila fotbalová
školička nejmenších dětí.
Nakonec bychom vás chtěli pozvat na všechna
naše utkání, ať už mládeže nebo dospělých,
a požádat vás o podporu našich družstev.
A pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo by se
chtěl zúčastnit našeho klubového života aktivně
třeba jako hráč, či funkcionář, nebo máte zájem
přihlásit vaše dítě do naší mládežnické
základny, či nás chcete podpořit sponzorsky,
třeba formou reklamy v areálu hřiště, jste určitě
srdečně vítáni a spojte se s námi.

MUŽI A - tým

MUŽI B - tým

STARŠÍ ŽÁCI

ST. + ML. PŘÍPRAVKA - turnaje

Termíny, místa a časy utkání jsou podle oficiálních
stránek FAČR (fotbal.cz). Aktuální změny se dozvíte buď z plakátů, hlášení městského rozhlasu,
či informací ve vývěsce u nákupního střediska, nebo
v Lužském zpravodaji.
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Začátek ve 13.30 hod.

JEDLÁ ZAHRADA

AB Proles Mára a Novák

Blíží se konec realizace projektu „Jedlá zahrada pro děti a dospělé“ v prostoru
stávajícího dětského hřiště v Jenišovicích, jehož současnou podobu navrhli místní
obyvatelé na společných plánovacích setkáních. Na tento projekt obdržela obec
Jenišovice od Nadace Partnerství grant Místo pod stromy ve výši 195 tisíc korun.
Základní podmínkou udělení grantu Místo pod stromy bylo zapojení široké
veřejnosti do všech fází proměny vybraného prostoru od přípravy a plánování, až po
konečné utváření. Díky účasti na plánování obyvatelé Jenišovic přímo ovlivnili
vzhled i uspořádání místa tak, že splňuje jejich představy i potřeby. Protože tento
prostor vznikal za aktivní účasti místních obyvatel, má šanci být funkčním
a atraktivním pro své budoucí uživatele. Granty Místo pod stromy spolufinancuje
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí.
Bližší informace o projektu „Jedlá zahrada pro děti a dospělé“ jsou dostupné na
webových stránkách obce Jenišovice: http://obecjenisovice.cz/jedla-zahrada/
Obec Jenišovice společně s místními spolky Vás srdečně zve na slavnostní
otevření Jedlé zahrady v Jenišovicích u Chrudimi dne 2. 9. 2012 od 9 hodin.
Ing. Petra Vinterová, místostarostka obce Jenišovice

Střemošice zahájili

PRODEJ POLÍNEK
v délce 25 - 55 cm
tvrdá polínka
1080,- Kč / sypaný prostorový metr
měkká polínka
880,- Kč / sypaný prostorový metr
po dohodě možnost vlastního odvozu, jinak dovoz do
domu
v případě zájmu
volejte Máru Vítězslava
602 458 365, popř. 724 949 832
Restaurant “U Bartoloměje“ Luže
Vás srdečně zve na
LETNÍ PIVNÍ SLAVNOSTI,
které začínají v pondělí 20.8.2012 a trvají do neděle 26.8.2012.
Můžete se těšit na točené a láhvové pivo Bernard,
pochoutky a speciality na grilu, pokrmy a lahůdky české kuchyně,
upomínkové a dárkové předměty.
Kontakt: 732 601 580, 732 835 648.
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Prodám dětskou postýlku z masivu (pořiz.cena 4 500,-Kč),
plus nebesa, matrace, polštářek, peřinka, 3krát povlečení,
kapsář, zachovalé, vše za 2 500,- Kč. Tel.: 731 638 461

Čerpací stanice PHM Luže informuje:
Nové palivo E85 ethanol již na našem stojanu funguje.
Informační letáky o tomto produktu k vyzvednutí
přímo na ČS PHM Luže.
Dále došlo v minulém měsíci k vyčištění
všech nádrží na PHM.

Prodám moderní obývací stěnu, barva modřín-krémová, 3 části,
2 roky stará, zachovalá za 2 000,- Kč. Tel.: 731 638 461
Prodám levně sedací soupravu, konferenční stolek + rozkládací stůl
a 4 židle. Tel.:723 084 092

Pracovní doba:
Od poloviny srpna 2012 zveme všechny na hrad Košumberk
do ZVONOVÉ SÍNĚ na prohlídku stálé výstavy „Košumberk jak ho neznáte.“

PO - SO 6-20h
NE 7-20

Při kulturních akcích
na hradě Košumberku vám nabízí své služby taverna „U Kacafírka”.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

KOŠUMBERSKÉ
LÉTO
2012
PROGRAM
Divadelní soubor J.N.Štěpánka Chrudim uvádí komedii podle Donalda
Churchilla a Petera Yeldhama

Jednota divadelních ochotníků „Jaroslav“ Luže uvádí

TAKOVÁ MILÁ SLEĆNA

Sobota 1. září 2012 od 15:00 hod

FESTIVAL DĚTSKÉHO DIVADLA

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

Gyula Urbán

Bleděmodrý Petr

Sobota 4. srpna 2012 ve 20:30 hod

Dojemný příběh štěňátka s modrou kůží, které hledá kamaráda...
Hra pro malé i starší děti.
Režie: Jana Hrubá
hrají žáci ZUŠ Luže, pobočka Chroustovice
Začátek v 15:00hod.

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

Divadelní soubor Zdobničan Vamberk uvádí detektivku Roberta Thomase

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

Oscar Wilde

Cantervillské strašidlo - 16 hod

Sobota 11. srpna 2012 ve 20:30 hodin

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.

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

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

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Jan Skalický

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

Zamordování hraběte Schwarbrechta v 17.30hod
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

Sobota 18. srpna 2012 ve 20:30 hod
Místo: nádvoří hradu Košumberk Vstupné: 90,- / 60,- Kč

Městské slavnosti

6. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Sobota 25. srpna 2012 od 13:30 hodin

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

Program bude upřesněn na samostatném plakátě.
Vstupné: dobrovolné
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