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NOVÁ TRIBUNA NA FOTBALOVÉM STADIONU

první řada zleva: Radek Zeman, Jaroslav Gála(rozhodčí), Petr Popelka, Kamil Hrnčál, Tomáš Černý, Petr Mužíček ml., Jaroslav Kárský
druhá řada zleva: Zdenek Mikšovský, Jiří Sochor, Radomil Kašpar, Ladislav Jiráček, Milan Chvojka, Petr Vladyka, Pavel Karal, Marek Kopecký, Petr Štrbka, František
Richter, Roman Fidler, Tomáš Baťa, třetí řada zleva: Petr Menc, Petr Mužíček, Jaroslav Klenor, Aleš Tvaroha

TRIBUNA ZVYŠUJE ZÁŽITEK Z FOTBALU
V sobotu 22.9.2012 proběhlo slavnostní otevření
divácké tribuny na fotbalovém stadionu v Luži. Po
zřízení hřiště s umělým trávníkem, rekonstrukci kabin,
sociálního zařízení a zastřešení střídaček přišla na řadu
výstavba zastřešené divácké tribuny pro 120 lidí, která
u fotbalového hřiště dosud chyběla. Tribunu stavěla
firma SKOS, s.r.o. Skuteč a město Luži přišla na 640
tisíc korun. Jsem rád, že i nové zastupitelstvo pokračuje
ve vstřícném duchu k našemu sportovnímu areálu a
potřebné finance se v našem rozpočtu na stavbu
divácké tribuny našly.
Ke slavnostnímu otevření se podařilo domluvit
exhibiční zápas, a to výběr starosty města proti výběru
TJ Luže.
Za výběr starosty města nastoupili: Radek Zeman
(starosta Luže), Milan Chvojka (starosta Nasavrk),
Zdeněk Mikšovský (starosta Předhradí), Jiří Sochor
(místostarosta Luže), Radomil Kašpar (místostarosta
Litomyšle), Marek Kopecký (6násobný mistr republiky
ve futsale), Petr Vladyka (8násobný mistr republiky ve
futsale), Petr Popelka (8násobný mistr republiky ve
futsale), Dušan Dvořák (bývalý hráč FK ERA-PACK
Chrudim), Jaroslav Kárský, Petr Menc (za zhotovitele,
firmu SKOS, s.r.o. Skuteč), Ladislav Jiráček (veterán TJ
Luže, majitel cestovní kanceláře REDOK), Petr Mužíček

ml. (hráč týmu A Luže), Aleš Tvaroha.
Za výběr TJ Luže nastoupili: Roman Fidler, Petr Štrbka,
Pavel Pekhart, František Richter, Tomáš Baťa, Vlasti-mil
Roubínek, Petr Mužíček, Jaroslav Klenor, Pavel Karal,
Kamil Hrnčál, Milan Tlapák, Tomáš Černý, Mirek
“Šumák” Kučera, Slavomír Peterka ml.
Zápas skončil výsledkem 5:2 ve prospěch výběru
starosty. Nehrálo se však na výsledek, ale pro radost ze
hry a ze setkání. Poděkování tak patří všem zúčastněným, kteří byli ochotni nastoupit, i když už měli jeden
zápas v nohách, nebo ač nejsou fotbalisty, dokázali
nastoupit na velký trávník a zakusit, jaké to je. Chtěl bych
také poděkovat Marku Kopeckému, který dokázal do
Luže přivést nejznámější „hvězdy“ FK Era-Pack Chrudim
a tím dát zápasu ještě větší náboj.
Před samotným zápasem se o dobrou atmosféru
postarala domácí kapela Slepá idea, což v mnohých možná v této době evokovalo různé myšlenky,
ale po zaznění prvních tónů bylo jasné, že jde o dobrou muziku. Po skončení fotbalového zápasu se přímo
na stadionu promítal film Okresní přebor: Poslední
zápas Pepika Hnátka, který tak završil příjemnou
atmosféru prozářenou podzimním sluníčkem na našem sportovním areálu, který nám můžou mnozí
v okrese závidět.
Starosta

Úřad práce České republiky,
Krajská pobočka Pardubice,
Kontaktní pracoviště Skuteč
Smetanova 842, 539 73 Skuteč,
tel: 950 119 263, 950 119 261

OZNÁMENÍ
v níže uvedené dny bude probíhat na kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky Skuteč výměna parkovacích průkazů
pro osoby ZTP, ZTP/P.
17.10.2012
20.11.2012

8.00 - 15.30 hod.
8.00 - 13.00 hod.

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 35 x 45 mm.
Mgr. Miroslava Vomlelová
vedoucí kontaktního pracoviště
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
A VOLEB DO 1/3 SENÁTU PČR 2012
KONANÝCH VE DNECH 12. A 13. ŘÍJNA 2012
Starosta města Luže podle ustanovení § 27 ost.1
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů a ustanovení § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů
OZNAMUJE:
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
a 1. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR se uskuteční:
v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin
2. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR se uskuteční:
v pátek 19. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 20. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ VOLEB:
OKRSEK Č. 1 – SOKOLOVNA LUŽE, Dolská 32
pro voliče bydlící na náměstí Plk. Josefa Koukala
i v ulicích: Dolská, Dukelská, Hamzova, Havlíčkova,
Husova, Hvězdecká, Jeronýmova, Jiráskova,
Komenského, Nábřeží, Poděbradova,
Pod Voleticemi, Svatopluka Čecha, U Stadionu,
Za Pilou, Zářečí, Žižkova a Zdislav

ŘÍJEN 2012
OBMĚNA TECHNIKY SDH RADIM
V sobotu 8. září bylo Sboru dobrovolných hasičů v
Radimi předáno do užívání nové vozidlo, které nahradilo velmi poruchovou Avii. Vůz značky Volvo FL 611 s
nástavbou od prvotřídní fy Rosenbauer byl pořízen z
autobazaru v Mladé Boleslavi v červnu t.r. Jeho předchozím majitelem byli hasiči z holandského města
Breukelen, kteří s ním najeli pouhých 33 tis. km. Přestože je automobil starý 20 let, je svým vzhledem, uspořádáním a výbavou plně srovnatelný s vozy, které jsou
vyráběny v ČR v posledních letech. Kromě převozu
požárního družstva a výbavy v širším rozsahu než v
Avii, má vůz 6t. naviják, elektrocentrálu 3x220 a 3x380
V a teleskopický osvětlovací stožár. Samozřejmostí je
výkonný megafon, hledáček, krátkovlnná vysílačka a
především pohodlná obsluha všech prvků. Vůz byl
prohlédnut v autorizovaném servisu Volvo Hradec
Králové a po zevrubné prohlídce potvrzen jeho perfektní
technický stav. Po vyjednávání starosty města s majitelem bazaru byla cena vozu snížena z původních 267
tisíc na 215 tisíc Kč a došlo ke koupi. Sleva byla učiněna
z důvodu nefunkčního výsuvného stožáru, který byl
poškozen při převozu auta do ČR. Výměnu stožáru za
nový si následně radimský sbor nechal provést v THT
Polička a fakturu ve výši 48 tisíc Kč hradil částečně z
vlastních prostředků a z větší části díky sponzorskému
příspěvku z podnikatelské sféry. V zásadě je možné
automobil dovybavit i nádrží na vodu a vysokotlakým
čerpadlem pro prvotní zásah, čímž by se hodnota vozu
dále zvýšila.
Z celkové pořizovací ceny Volva 215 tis. Kč bylo 120 tis.
Kč hrazeno z krajské dotace na požární techniku, 25 tis.
Kč bylo získáno za prodej staré Avie, 30 tis. Kč přispěl
SDH Radim ze své pokladny a tak náklady města na
pořízení vozu činily jen 40 tis. Kč. Po několika letech
problémů s nespolehlivou Avií je tak naděje na provoz

spolehlivého vozu, jaký se u značky Volvo předpokládá.
Při sobotní slavnosti bylo vzpomenuto i na dlouhotrvající služby, které technika v Radimi má ve vínku. První
dvoukolová stříkačka zde totiž sloužila 60 let, druhá o
dva roky déle, první motorová stříkačka byla vyřazena
po 42 letech, druhá po 28. Současná stříkačka má za
sebou prozatím 22 roků služby. Co se týká vozového
parku, první automobil GAZ 51 zde jezdil od r. 1961 do r.
2006 čili 45 let. S prasklou hlavou motoru se stal definitivně nepojízdný. Narychlo sehnanou náhradou se stala
upravená Avie. Nebyl to však krok správným směrem a
tak nyní doufáme, že se Volvo přiřadí k řadě délesloužících strojů. Za členy našeho sboru mohu slíbit, že v
údržbě svěřené techniky budeme dodržovat dosavadní
standard. Současně je třeba upozornit na fakt, že k této
činnosti využíváme nejen každoroční příspěvek města,
ale také velký objem vlastních prostředků získaných
sběrem druhotných surovin, pořádáním kulturních akcí
a dalších výdělečných aktivit.
Závěrem jménem sboru děkuji radě města Luže za
vstřícnost, kterou projevila při řešení otázky obnovení
techniky, která byla v minulosti několikrát neúspěšně
projednávána.
Za SDH Radim Pavel Richter, velitel

ROZPIS OBSAZENÍ TĚLOCVIČNY NA ROK 2012/2013

OKRSEK Č. 2 – VRÁTNICE HL KOŠUMBERK,
Košumberk 80
pro voliče bydlící v ulici Družstevní, Kaštanka,
Na Výsluní, Košumberk, Lipka a areál HL
OKRSEK Č. 3 – BÝVALÁ ZŠ BĚLÁ, Bělá 49
pro voliče bydlící v Bělé a na Dobrkově
OKRSEK Č. 4 – KULTURNÍ DŮM RADIM, Radim 68
pro voliče bydlící v Radimi
OKRSEK Č. 5 – KULTURNÍ DŮM SRBCE,
Srbce 18
pro voliče bydlící v Srbcích, Voleticích
a Domanicích
OKRSEK Č. 6 – KULTURNÍ DŮM DOLY, Doly 24
Pro voliče bydlící v Dolích, Brdě a na Rabouni
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let.
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasovat
poté, kdy prokáže svou totožnost platným občanským
průkazem nebo platným cestovním dokladem.
Volič vybaven voličským průkazem pro volby do
zastupitelstva kraje může hlasovat v jakémkoliv
volebním okrsku na území kraje.
Hlasovací lístky a informace o způsobu hlasování
obdrží občan nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volebních
místnostech.
Hlasovací lístky pro 2. kolo senátních voleb obdrží
voliči přímo ve volební místnosti (nebudou již
dodávány do domácností).

V případě zájmu o pronájem kontaktujte prosím Miloslavu Modráčkovou na telefonním čísle 469 633 984
a v případě pronájmu tělocvičny o víkendu kontaktujte prosím paní Richterovou na telefonním čísle
721 280 695.
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VÝPIS USNESENÍ

ŽÁDOSTI SPOLKŮ O DOTACI
V rámci příprav rozpočtu na rok 2013 tímto
žádáme představitele místních spolků, aby
své žádosti o příspěvky z rozpočtu města
v roce 2013 (včetně všech potřebných příloh)
podávali do pondělí 12. listopadu 2012.

RODINNÉ CENTRUM
OPĚT V PROVOZU
Rodinné centrum DaR zve maminky, tatínky,
babičky, dědečky a hlavně děti na pravidelné
programy do nových prostor v Družstevní
ulici 366 (mezi kuchyní MŠ a ordinací dětské
lékařky).
Úterý 8.30 - 12.00 hod Elce, pelce, kotrmelce.
Středa 15.00 - 17.00 hod Cvičíme pro zdraví
+ Večery pod lampou od 19.00 hod.
Pátek 8.30 - 12.00 hod Tvoření s pohádkou
2.-12.10. soutěž „O jablíčko DaRu”.
V pátek 2.11. v 16 hod tradiční lampiónový
průvod, vycházet budeme od zahrady centra.
Hezké podzimní dny přejí maminky centra.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany v Radimi, že od pondělí 20. září 2012 je místní prodejna uzavřena. Od pondělí do pátku obcí projíždí
pojízdná prodejna s pečivem ze Včelákova.
Pokud budou mít místní občané zájem,
bude zastavovat u prodejny, dále pak
u Šantrůčkových, v prodejním čase každý
den v 7:50 - 8:00 hodin, záleží na počtu nakupujících. Prodejna nabízí slané i sladké pečivo, mazance, vánočky, chléb a další.

Ortopedická protetika Hamzovy odborné
léčebny pro děti a dospělé v Luži-Košumberku zajišťuje novou veřejnou službu drobné opravy obuvi a čalounické práce za
finanční úhradu zákazníka.
Zakázky přijímáme na recepci Ortopedické
protetiky: pondělí - pátek od 8.00 - 14.30
hodin. Více informací najdete na www.hamzova-lecebna.cz.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na těchto telefonních číslech: 469 648 804 (Ortopedická
protetika PO - PÁ od 8.00 - 14.00 hodin),
469 648 147 (Infocentrum Hamzovy léčebny
PO-NE od 7.00-18.00 hodin).

z 36. zasedání rady města konaného
dne 4. 7. 2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/036
Žádost ředitelky Mateřské školy Luže o souhlas
s přijetím věcného daru, dle přílohy.
02/036
Žádost paní V. Šteflové, Vysoké Mýto o souhlas
s uložením vodovodní přípojky a napojení na veřejný
vodovodní řad v místní komunikaci na p.p.č. 421 v k.ú.
Srbce, dle přílohy.
03/036
Pronájem p.p.č.977/1 o velikosti 33m2 v k.ú. Luže za
2
cenu 10,-Kč/m /rok pro paní L. Hyksovou, Luže, dle
přílohy.
04/036
Přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou, Na
Výsluní 9, Luže, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
05/036
Koupi části p.p.č.60/3 a 60/2 v k.ú. Radim o výměře
2
2
20m za cenu 50,-Kč/m + náklady spojené s koupí od
pana Teplého, Radim, dle přílohy.
Rada města nedoporučuje ZM schválit:
06/036
Prodej p.p.č. 976/1 k.ú. Luže paní P. Dubské, Luže, dle
přílohy

z 37. zasedání rady města konaného
dne 8. 8. 2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/037
Smlouvu o dílo mezi městem Luže a firmou Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s.r.o. na zajištění kontroly vedení
evidence odpadů a plnění ohlašovacích povinností v
rámci provozu skládky interního odpadu města Luže,
dle přílohy.
02/037
Dodatek č.1 ke smlouvě o partnerství mezi městem Luže
a Římskokatolickou farností Luže na podporu realizace
projektu „Poutní chrám P. Marie na Chlumku v Luži“, dle
přílohy.
03/037
Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Luže a
Národní galerií v Praze ve věci uměleckého díla – Ignác
Rohrbach, Svatý Donát dle přílohy.

z 38. zasedání rady města konaného
dne 29. srpna 2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/038
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.2 v č.p. 259

Luže, ul. U Stadionu pro paní K. Vacenovskou, Luže na
dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012, dle
přílohy.
02/038
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.10 v č.p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní M. Duždovou, Luže na
dobu určitou od 1. 9. 2012 do 30. 9. 2012, dle přílohy.
03/038
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.11 v č.p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní A. Doubravskou, Luže na
dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012, dle
přílohy.
04/038
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.13 v č.p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní I. Rabochovou, Luže na
dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013, dle přílohy.
05/038
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.14 v č.p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní B. Malinskou, Luže na
dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013, dle přílohy.
06/038
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.15 v č.p. 259
Luže, ul. U Stadionu pro paní J. Michalčíkovou, Luže na
dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2013, dle přílohy.
07/038
Přidělení bytů v Domě pro seniory č.p. 257 Luže, U
Stadionu na dobu neurčitou od 1. 9. 2012, dle přílohy.
08/038
Přidělení bytů v domě č.p. 286 Luže, ul. Komenského
na dobu určitou od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, dle
přílohy.
09/038
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě mezi městem Luže a TJ
Luže, dle přílohy.
10/038
Dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Luže a
MUDr. P. Novákem, dle přílohy.
11/038
Objednávku pro firmu Staver, s.r.o. Luže na realizaci
akce „Výměna střešní krytiny a oprava komínu č.p. 127
v Luži“, dle přílohy.
12/038
Žádost o příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro SDH Doly na
pořádání akce k výročí založení SDH Doly, dle přílohy.
13/038
Finanční příspěvek pro ZŠ Luže ve výši 800,-Kč/žáka na
nákup školních pomůcek, dle přílohy.
14/038
Pronájem části p.p.č.651/1 v k.ú. Bělá o výměře 22m2
paní T. Klimešové, Bělá za cenu 1,-Kč/m2/rok na dobu
určitou, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
14/038
Prodej části p.p.č. 551/3 v k.ú. Doly o výměře 180m2
manželům L. a V. Novákovým, Chrudim za cenu 50,Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V září oslavili své životní jubileum
70 let Anna Kostelecká, Doly
81 let Jiljí Zídka, Luže
František Drahoš, Rabouň
Zdeňka Moučková, Bělá
82 let Marie Weidingerová, Luže

82 let František Kopecký, Dobrkov
83 let Miloslava Štiková, Bělá
Alexandr Křemen, Brdo
Ludmila Tichá, Luže
87 let Miroslava Vašková, Rabouň

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství
Jakub Maixner a Kristýna Zuntová
Zdeněk Soukal a Štefánia Bilaničová
Miroslav Řehák a Marcela Netolická

V kostele Panny Marie na Chlumku uzavřeli manželství
David Frencl a Marie Horníková
Jan Lásko a Eva Fillová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
Po bramborách pole voní,
po řepě a po máku.
Oblohou se vrány honí,
nesou podzim v zobáku.
Konec léta vždy doprovází začátek školního roku.
Naše mateřská škola měla v létě na pilno. Malé „žáčky“
vystřídali řemeslníci a bouralo se,opravovalo
se,modernizovalo se,…. Škola se tak pyšní novými
okny v prvním patře
a zbrusu novou „Duhovou třídou“v přilehlé budově.
Sto předškolních dětí se přirozenou a zábavnou
formou po celý školní rok bude dozvídat mnoho a
mnoho informací ze světa lidí, kultury, společnosti,
techniky, přírody,… odnesou si nové zkušenosti,
zážitky a prožitky z různorodých činností, své
dovednosti uplatní v pohybových,výtvarných a jiných
tvořivých aktivitách.

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LUŽI
Každá práce potřebuje vhodnou motivaci .Pro „naše“
děti je to pohádka. Ta zářijová nás pobavila a zároveň
poučila o slušném chování a jednání. Zahrála nám ji se
svými maňásky Víla Srdíčková a dala jí název „Jak si
Máša a Míša hráli na školku“.
Babí léto nám nabízí krásné vycházky po okolí.
Všímáme si změn, které nám příroda připravila a
využíváme své síly ke sběru plodů pro lesní zvěř.
Pokud i vy, rodiče, se svými dětmi sbíráte žaludy a
kaštany, využijte možnost přinést plody do mateřské
školy a my je předáme lesníkům.
V loňském školním roce se naše škola zapojila do akce
RECYKLOHRANÍ. Sbíráme drobná vysloužilá
elektrozařízení a baterie. V rámci tohoto projektu i vy
můžete přispět recyklací k získání bodů pro naší školu
a dopomoci Vašim dětem k odměně.
Příjemný a barevný podzim přeje
Mateřská škola Luže.

PRVŇÁČCI - NAŠE NOVÁ POSILA
1. září bylo pro nové školáky ve znamení velikého
očekávání, těšení, ale také trošky strachování. Jaképak
to v té škole bude? Bude se mi tam líbit? Najdu si nové
kamarády? Zvládnu všechna nová písmenka, naučím
se psát a počítat? Do 1. třídy v letošním školním roce

nastoupilo 22 žáků. První den přišly děti s novou
aktovkou a všechny se chovaly jako školáci. Svůj den
zvládly na jedničku. Domů si odnesly plné aktovky
„učení“.
Mgr. J. Nešporová

Začal nám nový školní rok a s ním i určitá pravidelnost a řád. V naší knihovně jsme odstartovali dvěma
besedami 6. a 7. třídy, které letos poprvé učí p. učitelka Šárka Sochorová, která má ke knihám a
knihovně velice kladný vztah. Ukázalo se to i na
zájmu jejích žáků, kteří se po besedě v knihovně
ihned hlásili jako čtenáři a povypůjčovali si zadanou
povinnou četbu. Doufám, že jim tento elán a nadšení
vydrží co nejdéle.
Také dospělí čtenáři si ve zdejší knihovně, která má
již více jak 21 000 svazků, určitě vyberou právě to
,,svoje čtení“.
Knižní novinky zakoupené v srpnu a září:
Pro dospělé:
Šimánek, L.: Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie; Petiška, E.: Čtení o hradech a zámcích; Polinski, L.: Pohybové hry s děťátkem; Horníček, J.:
Gustav Machatý; Hašek, J.: Velitelem města Bugulmy; Lustig, A.: Miláček; Lustig, A.: Povídky; Cornwell, B.: Sharpova rota; Parker, R. B.: Město neřesti; Ahernová, C.: Cesta ze ztracena; Hilderbrand, E.:
Naboso; Hartley, A. J.: Zlomená pečeť; Chandler, R.:
Vysoké okno; Baxter, S.: Potopa; Molcarová, V.:
Bratři, sestry a jiná neštěstí; Garwood, J.: Ideální
muž; Carlyle, L.: Příliš svůdná vdova, Clarková, M.
H.: Bouře; Ševčíková, J.: Písně lásky s vůní dálek;
Deveraux, J.: Měsíc za úsvitu; Lustigová, E.: Tvoje
slza, můj déšť; Steel, D.: Dům na Charles Street;
Chelčický, P.: Síť víry; Stainforth, A.: Ďáblova
nevěsta; Woodová, B.: Vyvolená; Plaidy, J.: Nejistá
koruna; Davisová, L.: Žalobci.
Pro děti:
Březinová, I.: Natálčin andulák, Krolupperová, D:
Proč mluvíme česky; Krolupperová, D.: Tygří trápení; Disney, W.: Devatero vílích pohádek; Popprová,
A.: Pavoučí prázdniny; Ledererová, T.: Veselá angličtina se čtyřlístkem; Thorpe, K.: Zvonilka a kouzelné kladívko; Driscoll, L.: Beky a velká ostružinová bitva; Vondruška, V.: Podivná svatba na Lichnici
A ještě naše nejžádanější tituly v roce 2012:
Dětské oddělení:
- Šmoulové
- Letopisy Narnie
- Japonská minizvířátka
- Medvídek Pú. Medová
dobrodružství
- Hledej hasiče

Dospělé oddělení:
- Körnerová - Prosím vás, sestřičko…
- Monyová - Utrhnout se ze řetězu
- Poledňáková - Líbáš jako Ďábel
- Patterson - Desáté výročí
- Robertsová - Kouzlo okamžiku

Z časopisů to je: Sandra, 21. století, Květy, Svět
motorů a Bydlení.
Na závěr mi jen zbývá popřát našim čtenářům hodně
krásných chvil s knihou a těšit se na Vaši návštěvu.
J. Márová
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SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
Dne 3. listopadu 2012 v 15:30 hodin proběhne
v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny
přednáška pana Aleše Bárty o projektu nemocnice
v ITIBO v Keňi.
V červnu 2011 byl hostem klubu Cestou necestou pan
Aleš Bárta, zdravotník z Pardubic a také manažer
projektu nemocnice v keňském Itibo (nemocnici jste
mohli vidět ve filmu Doktor od jezera hrochů). Pan
Bárta přijede znovu do Luže na návštěvu a přiveze
s sebou jistě plno nových a zajímavých poznatků
a informací o tom, jak projekt pomoci obyvatelům
Keňi pokračuje. Pravidelní návštěvníci přednášek
klubu Cestou necestou vědí, že dobrovolnými
příspěvky mohou přes humanitární organizaci Adra
na tento projekt také přispívat. Všem, kteří takto
přispěli, velmi děkujeme.

Jste tedy srdečně zváni na tuto přednášku, která
přinese nejen nevšední informace z africké země, ale
také důležité informace o jejích obyvatelích a možnosti se osobně zapojit a pomoci druhým, kteří to
opravdu potřebují. I vaše pomoc má smysl, protože
"pomáhat je radost".
Čestmír Šťovíček

SLAVÍME 100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU
V roce 2012 uplynulo 100 let od prvního skautského
tábora, na který vyrazil s několika chlapci Antonín
Benjamin Svojsík, zakladatel českého skautingu. Letos
si toto významné výročí připomene více než 45 000
skautů a skautek po celé republice, mezi nimiž budeme
i my, skauti z Luže. Společně jsme se ohlédli za
uplynulým stoletím, které bylo na události rozhodně
bohaté. V duchu výrazných skautských událostí,
osobností a změn se nesl také táborový program.
Skautský tábor se konal začátkem července na našem
oblíbeném místě nedaleko obce Zderaz.
Neslavíme ovšem jen sto let uplynulých, ale zároveň
vstup do století nového. Proto zveme všechny děti,
které mají zájem skautovat. Navštivte nás v době
schůzek jednotlivých družin ve skautském srubu. Rádi
Vám představíme naše zázemí a naši činnost.
světlušky (dívky z 1. stupně ZŠ)
pátek 16:00 - 18:00
vlčata (kluci z 1. stupně ZŠ)
čtvrtek 16:15 – 18:00
mladší skautky (dívky z 6. a 7. třídy)
pátek 16:00 – 18:00
starší skautky (dívky z 8. a 9. třídy)
čtvrtek 16:15 – 18:00
skauti (kluci z 2. stupně ZŠ)
pondělí 16:00 – 18:00

STŘEDISKOVÝ VÝLET
DO PELHŘIMOVA
SOBOTA 6. 10. 2012
odjezd: v 8:00 hodin od nákupního střediska
s sebou: 250 Kč na vstupné a jízdné,
jídlo a pití na celý den, pláštěnku, KPZ,
vítaná je kuriozita, kapesné a dobrou náladu
návrat: mezi 18. - 19. hodinou
zveme: rodiče, sourozence,
babičky a dědečky, kamarády

ÚSPĚCH BOCCISTŮ V LONDÝNĚ
Radek Procházka a Leoš Lacina, reprezentanti ČR
a boccisté TJ Léčebny Košumberk, dosáhli historického úspěchu, když získali stříbrné medaile
v soutěži párů na Letních paralympijských hrách 2012
v Londýně!
Po velkém a vyrovnaném boji nakonec podlehli ve
finále 3:5 světovému páru číslo jedna z Brazílie.
Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk¨

světlušek ve složení: Michaela Švachová, Veronika
Švachová, Klára Doležalová (Pampeliška), Andrea
Sejkorová (Klíček) a Karolína Sejkorová (Klíště)
musela kvůli vyššímu věku soutěžit mimo závod,
přesto zůstala pouhý jeden bod za vítěznými Píďalkami. Nejmenším světluškám radila a pomáhala skautka
Hana Sejkorová (Fijavička). Lužské světlušky zkrátka
dokázaly, že jsou nejlepší v celém Pardubickém kraji .
Všem patří obrovská gratulace! Postup do národního
kola je velkým úspěchem a důkazem toho, že skautování v Luži opravdu funguje!

Skautské středisko Tangram Luže

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Lužské světlušky oslavily toto významné skautské
jubileum, jak se patří. Letos se totiž konaly skautské
závody pro světlušky a vlčata. Okresní kolo pořádal
roverský oddíl Skrat ze Skutče. Děti měřily síly v
poznávání přírodnin, luštění šifer, zdravovědě, skákání
v pytli, překonávání lanové lávky, orientaci, zatloukání
hřebíků, krizových situacích atd. Naše holky si vedly
skvěle, a tak postoupily do kola krajského, které se
konalo v Dolní Dobrouči. Rádkyně Anežka Tefrová, Iva
Michalíčková (Ponožka), Magdaléna Doležalová (Cvrček), Tereza Vyčítalová (Odranka), Magdaléna Vodvárková (Vlnka) a Natálie Bulvová si v krajském kole
závodů doběhly pro první místo. Kromě krásných cen
si domů odvezly postup do národního kola závodu O
putovní vlajku náčelní, které se bude konat na podzim v
Litvínově. To ale není všechno. Další hlídka lužských

Pravidelné kondiční cvičení žen a dívek
zahájíme 1.10. 2012 v tělocvičně
1. st. ZŠ Luže (směrem na Nové Hrady),
každé pondělí 17-18 h. a čtvrtek 20-21 h.
Cvičení je určeno všem,
kdo si chtějí udržet kondici,
nebo si protáhnout tělo
a procvičit problémové partie.
Těší se na Vás Jana Tumpachová,
tel. 733 389 424, JanaTumpach@seznam.cz

-5-

Na posledním vlastivědném kroužku v září jsme mimo
jiné vzpomínali na Jiřího Altera/ narozen v Luži
13.3.1891, zemřel 30.10.1972 v Izraeli/. Původním
povoláním byl novinář, ovšem již v letech 1939-1945
působil ve Velké Britanii jako astronom. Věnoval se
studiu otevřených hvězdokup i otázkám mezihvězdné
hmoty. V roce 1965 se vystěhoval do Izraele, kde
v roce 1972 zemřel.
Příští setkání kroužku bude 15. října 2012 opět na MěÚ
ve 13:00 hodin.
Z. M.

INFORMACE PRO OBČANY
Z OBORU MYSLIVOSTI
Začátkem příštího roku končí desetileté období, na
které vlastníci honebních pozemků sdružených v
Honebním společenstvu Luže pronajali honitbu Mysliveckému sdružení Hubert k výkonu práva myslivosti.
Při příležitosti konce tohoto období se rozhodli vlastníci hon. pozemků Vítězslav Mára, Ing. Radek Janoušek a Martin Novotný, že se sdruží do nového honebního společenstva Střemošice - Doly. Tato iniciativa
vznikla ve Střemošicích, kde až do roku 1963 existovala samostatná honitba Střemošice - Domanice.
Jedná se tedy o znovuobnovení dlouholeté tradice,
která má u samostatné obce vždy velký význam pro
život v obci.
Pro více informací kontaktujte prosím pana Vítězslava
Máru.
Přípravný výbor Honebního společenstva
Střemošice - Doly.
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INZERCE
Učím rozumět angličtině. Blanka Elderfieldová kontakt: telefon 605 904 029
nebo e-mailem blankaelderfield@aol.co.uk.
Prodám patrovou postel (s matracemi),
šířka 85cm, délka 200cm, výška 175cm.
Cena dohodou. Více informací
na tel. čísle 602 458 560 (po 17. hodině).
Nabízím štěňátka Pyrenejského horského psa,
která jsou čerstvě narozená, k odběru
od 7.10.2012. Čipovaná, odčervená, vhodná
jako výborný rodinný společník, na výstavy
i chov. Cena smluvní,
email: konecny88@seznam.cz, tel.603 224
Prodám obývací stěnu
se stolkem a poličkou
ve velice dobrém stavu.
Cena 3000Kč. Více informací
na tel. čísle: 732 639 065.

Den s dechovkou ve Skutči

VZORKOVÁ PRODEJNA ZDRAVOTNÍ
OBUVI SANTÉ

Srdečně zveme všechny příznivce dechové
hudby na V. ročník

www.obuv-sante.cz
Najdete nás v Proseči 93 (směr Polička),
prodáváme obuv domácí, celoroční, zimní
i letní. Ale také sportovní a trekovou obuv.

DNE S DECHOVKOU.
V příjemném prostředí
Kulturního klubu Skuteč
Vám k tanci i poslechu zahrají:
ŠEUCOUSKÁ MUZIKA Skuteč
PERŠTEJNKA Pardubice
PARDUBICKÁ 6
BAREVNÁ MUZIKA Holice
Vstupenky v ceně 140,- Kč na místě
i v předprodeji (inf. centrum v městském
muzeu, odbor kultury MěÚ Skuteč),
tel.: 469 326 487, 731 557 477.

Neděle 21. října 2012
od 10 – 17 hodin

BEZKONKURENČNÍ CENY
- možnost nákupu za Unišeky, Ticket MULTI
a Ticket MEDICA
- sleva pro majitele rodinných pasů 5%.
NOVÁ KOLEKCE NA PODZIM A ZIMU
2012 JIŽ V PRODEJI
Otevírací doba:
Po
9.00 - 12.00 13.00 -16.00
Út
9.00 - 12.00 13.00 -16.00
St
9.00 - 12.00 13.00 -16.00
Čt
9.00 - 12.00 13.00 -16.00
Pá
9.00 - 12.00 13.00 -17.00
So
9.00 - 11.00
Mimo otevírací dobu volejte na číslo:
777 908 270

Manuální lymfodrenáže
Od října 2012 zahajuji v prostorách provozovny
paní Jaroslavy Bašusové – Nám. Plk. J. Koukala 52, 53854 LUŽE
provádění manuálních/ručních/lymfodrenáží - každé pondělí a čtvrtek
v odpoledních a večerních hodinách.
Po vzájemné dohodě mohu přijet i k Vám domů.
Drbalová Charlotta – fyzioterapeut, tel.: 776 581 311, 774 627 324
Účinky manuální lymfodrenáže:
Detoxikace organismu, zvyšuje imunitu organismu, prevence nemoci,
pomáhá při boji s celulitidou a podporuje hubnutí, pomáhá proti otokům
dolních končetin a pocitům těžkých nohou, proti migrénám způsobených
zástavou lymfy, zlepšení stavu pokožky, redukce vrásek a otoků víček,
relaxační účinek.
Dokonalá funkce lymfatického systému
je předpokladem pro zdraví každého člověka.
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OBMĚNA HASIČSKÉ TECHNIKY SDH RADIM - SOBOTA 8. ZÁŘÍ 2012

Předání klíčků od vozu se společně se starostou Radkem Zemanem zúčastnil 1. náměstek
hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek.

Ve zbrojnici byla umístěna malá výstavka s fotografiemi ze života obce, kterou připravil Libor
Aksler.

Posezení u zbrojnice se zúčastnilo několik desítek lidí.

Automobil byl přistaven k volné prohlídce.

Dětí bylo v kabině stále plno...

stejně jako u rybníka u džberovky a plovoucího čerpadla.
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EXHIBIČNÍ ZÁPAS PŘI PŘEDÁNÍ TRIBUNY TJ LUŽE - SOBOTA 22. ZÁŘÍ 2012
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