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SEZONA NA HRADĚ KOŠUMBERK UKONČENA

Foto: H. Truncová

Letošní sezona na hradě Košumberk byla opět
velice úspěšná. Hrad se stává stále vyhledávanějším místem nejen pro běžné návštěvníky, ale
i pro pořadatele různých akcí a stále častěji i
páry, které se rozhodly právě na tomto místě
vstoupit do svazku manželského.
Košumberk navštívilo v tomto roce více než
6 550 návštěvníků, což je téměř o 700 návštěvníků více než v roce loňském. Tato čísla se samozřejmě odrážejí v celkových tržbách, které letos
překročili hranici 300 000Kč.

V rámci Košumberského léta proběhlo na hradě
celkem 7 akcí - 5 divadelních představení a jako
již tradičně oživili hrad na začátku léta
i šermíři a festival Košumberkfest. Stejně jako
v loňském roce poskytl hrad i letos zázemí
pro letní kino, které se stalo oblíbené nejen
u dospělých, ale i dětských diváků. Hrad také na
konci září oživil Hasičský fesťáček.
V zimní pauze budeme pracovat na rozšíření
expozic, kulturním programu a celkové atraktivitě našeho hradu.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet
se na správě školy.
Školská rada má 6 členů, kteří jsou jmenováni
a voleni. Dva členy jmenuje zřizovatel (město
Luže), dva členy volí zákonní zástupci žáků (rodiče) ze svých řad a dva členy volí pedagogičtí
pracovníci ze svých řad. Volební období je tříleté.
Zřizovatel ve spolupráci s ředitelem školy vyhlašuje volbu do školské rady při skončení voleb-

ního období. Volba se bude konat při prosincových třídních schůzkách.
Tímto tedy vyzýváme rodiče, kteří mají zájem
pracovat ve prospěch školy, aby své přihlášky
doručili nejpozději do středy 28.11.2012 na
Městký úřad. Jména kandidátů budou od
29.11.2012 k dispozici na webových stránkách
města Luže a na úřední desce, ve škole pak na
veřejně přístupných nástěnkách.
Na přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení,
datum narození, bydliště a povolání.
Podrobnější informace naleznete
na www.luze.cz, záložka ŠKOLSTVÍ .

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.

PROVOZNÍ DOBA SKLÁDKY
DOLEČKA
10. listopadu 2012 - sobota
24. listopadu 2012 - sobota

8.00 - 12.00

Poté bude skládka do března uzavřena
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NEJMLADŠÍM HEJTMANEM
V HISTORII SE STAL
MARTIN NETOLICKÝ

VÝSLEDKY ŘÍJNOVÝCH VOLEB
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané dne 12. – 13. října 2012
Okrsek

Luže

Léčebna

Bělá

Radim

Srbce

Doly

Celkem

Počet voličů

935

497

226

189

101

123

2 071

Vydané obálky

339

218

73

75

50

47

802

Platné hlasy

316
36,3

200
43,9

67
32,3

67
39,6

45
49,5

46
38,2

740
38,73

Účast v %

Výsledné počty hlasů stran v jednotlivých volebních okrscích
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana soukromníků ČR
Moravané
Nár.socialisté- levice 21.stol.
NEZÁVISLÍ
Východočeši
Sdružení sportů České repub."
Komunistická str.Čech a Moravy
Strana zelených
DSSS - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Koalice pro Pardubický kraj
Suver. - Strana zdravého rozumu
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Strana svobodných občanů
TOP 09 a Starostové pro PAK
Komunistická str.Českosloven.
Česká pirátská strana

Luže
1
15
6
1
0
5
6
2
62
4
8
80
1
64
45
2
9
1
4

Léčebna
3
23
4
0
0
7
3
0
33
0
2
39
1
38
26
0
17
1
3

Bělá
2
4
8
0
0
1
3
0
14
0
1
17
0
13
1
1
1
1
0

Radim Srbce Doly Celkem
0
0
1
7
50
6
1
1
0
3
0
21
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
14
2
1
0
15
1
0
0
3
17
4
2
132
0
0
3
7
1
0
0
12
28
25
15
204
0
0
0
2
8
5
11
139
5
5
4
86
0
0
0
3
2
1
1
31
0
0
0
3
2
0
2
11

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12. – 13. října 2012
1. kolo
Okrsek

Luže

Léčebna

Bělá

Radim

Srbce

Doly

Celkem

Počet voličů
Vydané obálky

935

498

226

188

101

123

2 071

338
285
36,2

208
169
41,8

56
50
24,8

74
55
39,4

50
42
49,5

44
42
35,8

770
643
37,18

Luže
935
136
136
14,6

Léčebna
495
52
50
10,5

Bělá
226
19
19
8,4

Radim
188
38
38
20,2

Srbce
101
18
18
17,8

Doly
123
13
12
10,6

Celkem
2 068
276
273
13,4

Platné hlasy
Účast v %

2. kolo
Okrsek
Počet voličů
Vydané obálky
Platné hlasy
Účast v %

Výsledky
Kandidát
1
2
3
4
5
7

Bebarová Rujbrová Zuzka JUDr.
Vodička Stanislav
Štěpánová Hana Mgr.
Čadílek Harald MUDr.
Stříteský Vojtěch
Martínek Radko Mgr.

Počty hlasů
2. kolo
1. kolo
128
90
39
x
50
x
94
x
147
x
185
183

% hlasů
1. kolo
2. kolo
19,9
33
6,1
x
7,8
x
14,6
x
22,9
x
28,8
67,1
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V pátek 2. listopadu proběhlo ustavující zasedání
nově složeného zastupitelstva Pardubického kraje, na
kterém byl zvolen hejtmanem třicetiletý lídr sociální
demokracie Martin Netolický. V tajné volbě pro něj
hlasovalo 40 ze 44 přítomných zastupitelů. Ti nominovali do devítičlenné krajské rady ještě čtyři sociální
demokraty, tři zástupce
Koalice pro Pardubický kraj a jednoho Zemanovce.
„Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům za důvěru,
kterou mi vyjádřili v hlasování. Je to pro mě obrovská
výzva. Nečeká nás vůbec lehké období, s daňovými
příjmy to nevypadá dobře. Jsem však přesvědčený, že
se nám podařilo sestavit tým, který je připraven na
tvrdou práci a potáhne za jeden provaz. Shoda na programových tezích je velká,“ prohlásil nově zvolený
první muž Pardubického kraje Martin Netolický. Prvním náměstkem zodpovědným za zdravotnictví byl
zvolen Roman Línek (KPK). Školství, kulturu a památkovou péči bude mít na starosti Jana Pernicová
(ČSSD). Náměstkem hejtmana pro dopravu a dopravní
obslužnost se stal Jaromír Dušek (SPOZ).
Oproti minulému volebnímu období bude všech devět
radních uvolněných. „Vrátili jsme se k původnímu
modelu. Cestovní ruch, sport, volnočasové aktivity
i neziskový sektor si zaslouží zvýšenou pozornost,“
uvedl hejtman Netolický. Staronovými tvářemi v krajské radě jsou Václav Kroutil (ČSSD - životní prostředí,
zemědělství a venkov) a Pavel Šotola (KPK - sociální
věci a neziskový sektor). V radě zasedne také Ludmila
Navrátilová (ČSSD - majetek, investice), Zdeněk Křišťál (ČSSD - regionální rozvoj a evropské fondy) a René
Živný (KPK - sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity
a informatika).
Pardubický kraj

MĚSTO OBMĚNILO TECHNIKU
Zastupitelstvo města odsouhlasilo nákup nového
kolového traktoru – nakladače. Město dlouhá léta
vlastnilo starý traktor a velmi starý bagr. Oba stroje
byly využívány na cca.20% kapacity a jejich stáří
a technický stav nedovoloval dlouhodobější pracovní
zápřah. Oba tyto staré stroje jsme tedy prodali a obdržené finance jsme složili jako akontaci na nákup stroje
nového. Ve výběrovém řízení jsme zvažovali 14 různých strojů a nakonec zvítězila nabídka na 110koňový
traktor Zetor Proxima Power. Tento traktor dokáže
zajistit zimní údržbu, shrnování a přemísťování materiálu na skládce a zároveň i přesun stavebního materiálu a palet s čímkoliv.
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KRÁTCE
MĚSTO OBDRŽELO
DALŠÍ DOTACI
V měsíci říjnu obdrželo město další dotaci
z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje, tentokrát na činnost a provoz Turistického informačního centra v Luži, jejíž
výše se každoročně odvíjí od aktivity jednotlivých center a kulturních akcí v daném
městě. Lužské „íčko“ obdrželo za svou
činnost dotaci ve výši 108 052 Kč, která
bude použita na nákup nového vybavení
a propagačních materiálů.

KANALIZACE RADIM - BĚLÁ
V polovině měsíce října byla dokončena
firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. dokumentace k žádosti o vydání
stavebního povolení k projektu „Splašková
kanalizace Bělá - Radim“. Předpokládaná
výše rozpočtu projektu je 56 131 000Kč
bez DPH. Akce bude realizována jen
v případě získání dotace. Do dokumentace
lze nahlédnout na stavebním odboru na
městském úřadě.

KONEC MOTOKROSU
V DOLEČKÁCH
Vzhledem k nové organizaci skládky
v Dolečkách od roku 2013 nebude v těchto
prostorách nadále provozován motokros.
Sdružení MX-Klub Luže má uzavřenou
smlouvu na užívání skládky Dolečka jako
plochy pro jízdu na motocyklech do 31. 12.
2012, tato smlouva nebude již dále prodloužena.

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. Žádost si můžete vyzvednout na
podatelně městského úřadu nebo si ji
stáhnout z webových stránek města.

PUBLIKACE K VÝROČÍ
PAMÁTKOVÝCH ZÓN
Svaz sídel Čech, Moravy a Slezska vydává
publikaci k 20letému výročí programu
regenerace památkových zón. Město Luže
a především starosta Jiří Hyksa byli zakládajícími členy tohoto svazu v roce 1990. Za
dvaadvacet let našeho členství se podařilo
proinvestovat v rámci regenerace památkové zóny téměř 350 mil.Kč, z čehož 60
mil.Kč šlo z rozpočtu města a zbylých 290
mil.Kč z různých dotací či jiných zdrojů.

VÝPIS USNESENÍ
z 39. zasedání rady města konaného
dne 12. 9. 2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/039
Zápis do kroniky obce Srbce za rok 2011, dle přílohy.
02/039
Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu v DPS pro paní
Z. Burešovou, Luže, dle přílohy.
03/039
Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor mezi městem
Luže a Oblastní charitou Pardubice, dle přílohy.

z 40. zasedání rady města konaného
dne 19. 9. 2012 na MěÚ v Luži
Rada města jmenuje:
01/040
Starostu Radka Zemana do Školské rady Základní
školy, Luže, okres Chrudim jako zástupce zřizovatele.
Rada města schvaluje:
02/040
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.1 v domě č.p.
259 Luže, ulice U Stadionu panu J. Fekovi na dobu
určitou od 1. 11. 2012 do 31. 1. 2013, dle přílohy.
03/040
Pronájem části p.p.č. 650/1 v k.ú. Bělá o celkové
výměře 22m2 za cenu 1,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s
tříměsíční výpovědní lhůtou paní T. Klimešové, Bělá,
dle přílohy.

z 11. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 19. září 2012 na MěÚ Luže
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
01/011
Úvodní zprávu starosty města od posledního zasedání
zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schvaluje:
02/011
Ověřovatele: Libor Aksler, MUDr. Petr Nosek.
03/011
Návrhovou komisi: Mgr. Jana Tumpachová, Jiří
Kopecký ml., Ing. Pavel Vodvárka.
04/011
Program 11. zasedání zastupitelstva města.
05/011
Čerpání rozpočtu Města Luže za období I. – VIII./2012,
dle přílohy.
06/011
Rozpočtovou změnu č. 2/2012, dle přílohy.
07/011
Zpětný odkup p.p.č. 1157/5 v k.ú. Luže o výměře
2
631m od firmy SKOS Skuteč, s.r.o. za cenu 400,-

Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, dle přílohy.
08/011
Prodej p.p.č. 1157/5 v k.ú. Luže o výměře 631m2 panu
J. Jirsákovi za cenu 410,-Kč/m2 + náklady spojené s
prodejem, dle přílohy.
09/011
Prodej části p.p.č 650/3 k.ú. Bělá o celkové výměře
141m2 za cenu 30,-Kč/m2 + 1/2 nákladů spojených s
prodejem paní K. Peřinové, Bělá, dle přílohy.
10/011
Prodej p.p.č.409/8 o celkové výměře 374m2 za cenu
500,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a s odnětím
ze ZPF ČR firmě Violka Luže, s.r.o., Košumberk 39,
Luže IČO: 28850246.
11/011
Směnu částí p.p.č. 420/1, 422 a 857 v k.ú. Radim o
celkové výměře 1716m2 ve vlastnictví města Luže za
p.p.č. 551/1 a 554/3 v k.ú. Radim o celkové výměře
1719m2 ve vlastnictví pana L. Akslera, Radim, dle
přílohy.
12/011
Koupi p.p.č. 551/2 v k.ú. Radim o celkové výměře
417m2 za cenu 15,-Kč/m2 + náklady spojené s
prodejem od pana L. Akslera, Radim, dle přílohy.
13/011
Prodej p.p.č. 92/2 o výměře 51m2 a p.p.č. 420/9 vše
k.ú. Radim o výměře 936m2 za cenu 30,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem panu J. Tlustému, Radim,
dle přílohy
14/011
Prodej části p.p.č 856 v k.ú. Radim o výměře 94m2 za
cenu 30,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
manželům Kubantovým, Radim, dle přílohy.
15/011
Koupi částí p.p.č.60/3 a 60/2 v k.ú. Radim o výměře
50m2 za cenu 50,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
od pana Teplého, Radim, dle přílohy.
16/011
Zřizovací listinu příspěvkové organizace Města Luže Mateřská škola, Luže, okres Chrudim, dle přílohy.
17/011
Prodej traktoru Zetor 7045 r.v.1984 nejvyšší nabídce,
min. však za 180 tisíc Kč a bagru Ostrowek
nejvyšší nabídce, min. však za 50 tisíc Kč, dle přílohy.
Zastupitelstvo města neschvaluje:
18/011
Prodej p.p.č. 976/1 k.ú. Luže paní P. Dubské, Luže,
dle přílohy.
19/011
Prodej p.p.č. 316/2 k.ú. Luže o celkové výměře 33,3m2
manželům Renzovým, Luže, dle přílohy.
20/011
Prodej p.p.č. 98/2 v k.ú. Bělá o velikosti 2 826m2 pro
paní J. Ročňovou, Bělá, dle přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V říjnu oslavili své životní jubileum
70 let Jarmila Novotná, Brdo
Zdeňka Koukalová, Luže
80 let Josef Remeš, Luže
82 let Libuše Sobotková, Luže

82 let Zdeněk Profous, Luže
83 let Milena Steklá, Zdislav
Věra Čejková, Luže

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství
Jaroslav Drahoš a Šárka Fantová
Jan Havrda a Markéta Svatáková

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Petrem Kopeckým, Bělá - 46 let
Milošem Zobánkem, Luže - 19 let
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE

POZNÁVACÍ ZÁJEZD

Na obloze tiše čtu si:
Na jih odlétají husy.
Na zahradě za úvozem
Jablíčka už zvoní o zem.
V polích podzim hospodaří,
K večeři si mlhu vaří.

NORMANDIE
TERMÍN: 27. 4. - 2. 5. 2013

MŠ Luže zahájila nový školní rok ve čtyřech třídách.
S blížícím se podzimem přizpůsobila i svůj výchovně
vzdělávací program. Nejdůležitější byl však proces
adaptace nových dětí. Ve všech odděleních si děti
postupně zvykaly na nové prostředí, odloučení od
rodičů, respektování a navazování kamarádských
vztahů.
Děti vyráběly s pí. učitelkami výrobky z přírodnin,
povídaly si o ovoci, zelenině, hrály námětové hry se
zvířátky, seznamovaly se s prací na zahrádkách i polích
atd.
V každé třídě vytvořily správná pravidla chování (např.
srdíčková, pusinková,…).
V MŠ byl zahájen kroužek „Hravá angličtina“, „Zdravé
pískání“, ale též i „Logopedické hrátky“.
Děti se zapojily do zábavného podání „Bejby tanečních“ TŠ Bohémia Chrast.
4. 10. 2012 byl pro děti uspořádán hudební pořad
„Letem světem“. Děti „cestovaly“ po všech zemích
spolu s písničkou a pohybem.
Podzimní počasí nás vylákalo i na polodenní vycházky
s bohatě připraveným programem.
Rodiče i děti se ve všech odděleních zapojili do sběru
kaštanů a žaludů pro zvěř v přilehlých lesích.
MŠ Luže děkuje za sponzorské dary pí. Z. Dostálové,
Karalové, Novákové, Malíkové, J. Svobodové, R. Svobodové, Kubátové, Pešinové a ostatním rodičům za
spolupráci.
Zveme všechny na 6. ročník „Vánočního tvoření“, který
proběhne 23. 11. 2012 (pátek) v prostorách MŠ. Na
vaši účast se těší děti a paní učitelky.

Cena: max. 8.000 Kč zahrnuje 3x ubytování v hotelu
F1, doprava, snídaně, večeře, zdravotní pojištění
a pojištění proti úpadku CK, průvodce, vstupné.
Program:
1. den: odjezd od školy, noční přejezd přes Německo
do Francie.
2. den: Remeš - katedrála Notre -Dame, Rouen –
město, kde byla upálena Johanka z Arku.
3. den: přístav Honfleur, Arromanches – mořské
lázně, Muzeum vylodění .
4. den: Mont Saint Michel, mys Pointe de Grouin,
kupecké město Saint Malo, ze kterého vyplouvali
korzáři a mořeplavci.
5. den: Paříž – Eiffelova věž, Martovo pole,
Invalidovna, most Alexandra III., nábřeží Seiny,
možnost návštěvy Louvru, alternativně projížďka
lodí po Seině.
6. den: návrat domů.
Kontaktní osoba:
Mgr. Marie Hřebíková , hrebikova.marie@seznam.cz,
469 671 212

LUŽSKÉ SVĚTLUŠKY DOSÁHLY
SKVĚLÉHO ÚSPĚCHU
Ve dnech 21.-23.9. 2012 se konaly
celorepublikové závody světlušek
a vlčat v Litvínově. Právo zúčastnit se
celostátního kola závodu mají jen ti
nejlepší z krajských kol. Do severočeského Litvínova se tak sjelo 31 hlídek ze všech
koutů republiky, které čítaly bezmála dvě stovky
nejmenších skautů. Tématem letošního ročníku
závodu byl příběh města Ember, který vychází z knihy
a je podložen i filmem. Mottem víkendu bylo „Příběh
víc než závod!“, a to se pořadatelům rozhodně podařilo
naplnit. Nejen naše Píďalky si domů odvezly neopakovatelné zážitky. A abychom nezapomněli, lužské světlušky se umístily na překrásném desátém místě. Kdo
by nechtěl být desátý nejlepší v republice, viďte? Celý
víkend je pro nás obrovskou skautskou vzpomínkou
spojenou s novými zkušenostmi, kamarády a také
s novým prostředím, které nás velice mile překvapilo.

Rádkyně družiny Anežka T. - Střelka

BÁJEČNÉ DNY SE ŠKOLOU

V pátek 14. září se u skautského srubu konal táborák
nejen k příležitosti začátku nového školního a skautského roku, ale především k příležitosti vstupu do
nového skautského století. Na počest sto letům českého skautingu jsme společnými silami zasadili lípu,
která bude tuto významnou událost připomínat.

Minulý i letošní školní rok v měsíci září proběhly
poznávací výjezdy pro žáky II. stupně. Tyto akce se
uskutečnily za vstřícné pomoci firmy IVECO Vysoké
Mýto. Účastníci zájezdů hradili pouze vstupné.
V rámci loňského zájezdu žáci nahlédli do tajemství
výroby ručního papíru ve Velkých Losinách, v jeskyni
Na Pomezí obdivovali krápníkovou výzdobu, prošli se
lázeňským městečkem Karlova Studánka a údolím Bílé
Opavy došli až na Praděd. Odměnou za námahu jim
byla jízda na koloběžkách.

www.tangramluze.skauting.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina ZŠ Luže pořádá sbírku víček od
PET lahví na pomoc malé Lucince z Hlušovic
u Olomouce, která trpí několika vážnými nemocemi a její rodiče shánějí peníze na její speciální
léčbu. Doufáme, že i vy rádi pomůžete a do naší
družiny nebo do obchodního domu Coop odnesete plastová víčka.
Děkujeme za Vaší pomoc

Letošní rok jsme zvolili cestu do Koněpruských jeskyní, zavítali jsme na hrad Karlštejn a vstoupili na území
vápencových lomů Velká a Malá Amerika.
Akce se vydařily, kéž by takových bylo víc!
Mgr. Marie Hřebíková

-4-

Zahájení v Docela velkém divadle v Litvínově
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RODINNÉ CENTRUM DaR
Rodinné centrum se v novém bytečku již pěkně zaběhlo. Zatím se scházíme v jedné místnosti a krásně
vyzdobené útulné kuchyňce. Věnujeme se společnému zpívání, tvoření, cvičení i hraní. Tvořivé dílny
a další akce pro více návštěvníků jsou v plánu až na
prosinec, kdy počítáme s dalším rozšířením námi
využívaných prostor, a již se na ně všichni velice těšíme.
V dopoledních hodinách v úterý a pátek se scházejí
maminky i babičky s předškolkovými dětmi (asi 1-3
roky) i s miminky. Středeční odpoledne jsou určena
i starším dětem, školákům – zde pak tvoříme, vaříme,
pečeme, cvičíme a hrajeme hry. Prostor zde nacházejí
zvláště sourozenecké konstelace.V říjnu jsme se zaměřili na jablíčka. V soutěži O jablíčko DaRu zvítězila
jablíčka z Košumberka, nejvoňavější bylo to z Radimi,
a chuťově nejlépe si vedlo jablíčko, které dozrálo na
Řepníkách. Drobné jablíčkové ceny si odnesli všichni jak soutěžící, tak porotci. Dále jsme se věnovali podzimním radovánkám s draky, větrníky, kaštánky,
barevnými listy a dalšími plody přírody i zahrádky.
Srdečně zveme nové zájemce: každé úterý a pátek
od 8:30 do 11:30 (program začíná okolo půl desáté)
Středy od 15:00 do 17:00 a Večery pod lampou
od 18 hodin.

SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
Dne 1. prosince 2012 v 15:30 hodin proběhne
v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny
přednáška pana Filipa Chládka, záchranáře a dobrovolníka v nemocnici Itibo v Keni. Čeká nás zajímavé
povídání o dobrovolnické práci a o pomoci těm
nejpotřebnějším, jak to na vlastní kůži zažil jeden z
našich krajanů, pan Filip Chládek. Možná, že nám
vhled do života obyvatelů Keni pomůže si něco
uvědomit a podívat se na život z trochu jiné perspektivy.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček
Adventní věnce si můžete přijít vytvořit v sobotu
24.11. od 14:00.
v úterý 27.11 a v pátek 30. 11. dopoledne od 8:30 do
11:30
ve středu 28.11. odpoledne od 15:00, večer od 18:00
v rámci Večerů pod lampou.
Poslední adventní tvořivé dílny se uskuteční v sobotu
1.12.od 14:00.
Účastnický poplatek 30,-Kč. Zdarma pro toho, kdo
vytvoří alespoň dva věnce pro charitu. Hotové věnce si
také budete moci vybrat a zakoupit.
Potom už se budeme těšit na Vánoce, vyrábět přání,
dárečky, učit se zpívat koledy a povídat vánoční příběhy.
Kromě pravidelných akcí se bude konat Mikulášská
besídka ve středu 5.12. od 15:00 a v sobotu 8.12.
Dárečkové tvoření od 14:00.
Přejeme všem krásné dny!
maminky centra DaR

KLUB ZDRAVÍ LUŽE
Klub zdraví Luže zve na listopadové setkání "Houby
a šípky - přijdou vhod nejen v čase chřipky".
kde: Církev adventistů s.d. v Luži, Komenského 249
kdy: čtvrtek 22.11. v 18 hodin
V listopadu (6.-9.11.) plánujeme vytvoření stromu
DaRu, pečení Martinských podkoviček, zdobení
stromu DaRu prvními sněhovými vločkami. V týdnu
od 13.11.- 16.11. Příroda se chystá k spánku s Kanafáskem. Po celý týden budeme vyrábět polštářky
uspáváčky (plněné meduňkou), uvaříme si bylinkové
čajíčky a naučíme se nové ukolébavky. Těšíme
se také na jógovou relaxaci se zvířátky. Další týden
(20.-23.11.) se budeme věnovat rybičkám, rybářům
a rybníkům. Čeká nás pohádka O zlaté rybce, písničky,
hry, vyrábění.
Od 24.11. se budeme chystat na advent. Budeme
společně vyrábět adventní věnce jak pro náš vlastní
domov, tak pro charitu. K dispozici bude chvojí, vázací
potřeby a ozdobné přírodniny. Ozdoby podle vlastního vkusu si přineste s sebou. K dispozici budou
v omezeném množství též korpusy a svíčky (zbytek
od loňska). Ozdoby pro charitní věnce budou k dispozici.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Vedle dalších vzpomínek jsme si na říjnové schůzce
vlastivědného kroužku připomněli pana Prokopa
Martina Stanislava Kučeru /narozen 11. 11. 1777,
zemřel 26. 2. 1812 v Praze/, katolického kněze
a skladatele českých duchovních písní. Původně
vstoupil do premonstrátského řádu, kde v klášteře
na Strahově působil jako řadový analista a archivář.
Později se stal kaplanem v Jihlavě. Zemřel v Praze
na Stahově.
Je autorem řady náboženských písní, na smrtelném
loži složil píseň „Zazpívám konečně ještě jednou
statečně“. Část jeho písňové tvorby v rukopise je
uložena ve strahovské knihovně.
Příští setkání kroužku bude 12. listopadu ve 13,00
hodin opět na MěÚ v Luži.
Z. M.

KNIHA O NORMALIZACI

Na podzim si odnášíme do svých zásobáren k usušení
nejen houby, ale i různé další plody, jako jsou například
šípky. Těch je letos, zdá se, málo a jsou navíc drobné,
že skoro ani nestojí za sběr. Červenooranžově zbarvené šípky už staletí slouží lidem v zimním období jako
dokonalý zdroj vitamínu C.
Listopadový Klub zdraví vám v přednášce "Houby
a šípky - přijdou vhod nejen v čase chřipky" přinese
informace o říši hub a jejich rozsáhlém příbuzenstvu,
které lze využít pro potravinářské i jiné účely a protože
se houby suší na zimu podobně jako šípky, druhé téma
bude věnováno kuchyňskému využití obalu, který
chrání semínka růže šípkové. Těšit se můžete na
recepty sladké i slané kuchyně v ochutnávce.
Přeji vám, abyste prožili i listopadový čas bez nemocí
a byli zdrávi, za Klub zdraví Luže Čestmír Šťovíček
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Právě vyšla kniha Josefa Němečka „Husákova normalizace na Chrudimsku“, mapující období let
1969 - 1990, které bývá označováno jako doba
normalizace. Autor čerpal ze zápisů předsednictva
OV KSČ, mimořádných i řádných okresních konferencí chrudimských komunistů na začátku 70.let
minulého století. Toto období s sebou přineslo
masivní prověrky členů KSČ a výměnu legitimací,
při nichž bylo 25% tehdejších členů buď vyškrtnuto
nebo vyloučeno.
Ze zajímavějších částí knihy stojí za připomenutí
zpráva o zásahu členů jednotek LM z okresu při
potlačování demonstrací v Praze k 1. výročí
21. srpna 1968 a jejich materiálovém vybavení
zbraněmi, municí a slzotvornými prostředky.
Samotná okupace Československa sovětskou armádou od samého začátku nesla s sebou i nemalé
finanční náklady, kterými se i náš okres podílel na
budování vojenských areálů, škol i bytových jednotek pro posádky ve Vysokém Mýtě a v Kostelci nad
Orlicí, jak je uvedeno v tajné zprávě tehdejšího
vedoucího tajemníka Miroslava Jungmanna.
Knihu si můžete zakoupit v Informačním centru
v Luži.
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INFORMACE PRO OBČANY Z OBORU MYSLIVOSTI
Při příležitosti konce honebního 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.
Při realizaci tohoto záměru byli osloveni vlastníci
pozemků v okolí Střemošic, Bílého Koně, Dolů
a Brda. V drtivé většině se přípravný honební výbor
setkal s příznivou reakcí. Občané svými podpisy projevili důvěru k předložené vizi menšího spolku, kde se
bude myslivecky hospodařit přehledněji a s ohledem
na potřeby jednotlivých vlastníků a nájemců pozemků.
Je to svým způsobem obnovení modelu předválečné
myslivosti, kdy výkon práva myslivosti byl vázán na
vlastnictví lesních a zemědělských pozemků. Zvěř byla
obhospodařována především lidmi, kteří byli po generace spojeni s poli a lesy v blízkém okolí a byli existenčně závislí na tom, co vypěstují. V současné době
vykonávají myslivost z velké většiny nevlastníci honebních pozemků a stavy některé zvěře se v normovaných
stavech udržují jen papírově. Výsledkem jsou škody
zvěří okusem na listnatých i jehličnatých lesních kulturách. Co se neoplotí, to nevyroste. O zalesňování přirozenou obnovou nemůže být ani řeč. Naším zájmem
bude lépe spolupracovat s majiteli lesních pozemků na
minimalizaci škod. V současné době čelí zemědělci i
myslivci v celé republice dalšímu problému, a to je
přemnožení prasete divokého. Plodiny a způsob velkoplošného hospodaření prakticky znemožňují redukovat tuto zvěř na únosnou míru. Na druhé straně téměř
zcela postrádáme zvěř drobnou (zajíc,bažant,koroptev). Navrácení této zvěře do oblasti výše zmíněných
obcí je naším primárním cílem. Již v minulém roce a
letos opět bylo oseto pole o výměře cca 0,5ha nad
Bělokoňským rybníkem směsí obilovin, jako je pohanka, proso, slunečnice a pod. Takovýchto políček pro
drobnou zvěř hodláme zřídit v budoucnu mnohem víc
a poskytnout tak drobné zvěři přirozenou cestou
potravu a prostředí, které při současném způsobu
hospodaření v krajině chybí. Rovněž se budeme snažit
ve spolupráci s nájemci rozčleňovat velké lány po
směru obdělávání vhodnou výsadbou remízů. Je otázkou do jaké míry se nám podaří přesvědčit hospodáře
a do jaké míry nám pomůže legislativa. Ta se má v

budoucnu měnit. Stále se zvyšující podíl škod na
polích divokými prasaty začíná být neúnosný zvláště
pro menší hospodáře.
Proces vytvoření nové honitby není vůbec jednoduchý
a hodně záleží na majoritních vlastnících pozemků. V
současné době jsme před svoláním valné hromady
Honebního společenstva Luže. Aby mohli vzniknout
honební společenstva dvě, musí se to původní zrušit.
Jinou možnost současné zákony neumožňují. Největším vlastníkem pozemků za současného stavu je
Město Luže.
Tím pádem má i hlavní rozhodující moc při hlasování
na valné hromadě. Věříme, že se zastupitelstvo města
neobrátí ke svým voličům z Luže, Dolů a Brda zády a že
pověří zastupováním na valné hromadě osobu, která
tuto iniciativu když ne podpoří, tak alespoň nezmaří.
Jen informaci pro nezasvěcené, současná výměra
honitby je cca 3.600ha. I po rozdělení na dvě zůstane
lužským, voletickým, radimským, štěpánovským a
zbožnovským myslivcům téměř 2.800ha.
Doufám, že se nám tímto článkem podařilo osvětlit
nezúčastněným alespoň trochu současné dění kolem
tvorby nového honebního společenstva Střemošice Doly. Občanům, kteří nám dali důvěru, bychom chtěli
touto cestou poděkovat.
Za přípravný výbor honebního společenstva
Střemošice - Doly Vítězslav Mára.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT
INFORMUJE
V návaznosti na aktivity pana Vítězslava Máry, Ing.
Radka Janouška a Martina Novotného ve věci vzniku
nového honebního společenstva Střemošice – Doly
uvádíme naše stanovisko:
Na našem území dlouhodobě existuje Honební společenstvo Luže, které svou rozlohou cca. 3400 ha
patří k největším honitbám na okrese Chrudim. Tuto
honitbu má v pronájmu naše myslivecké sdružení
Hubert. Pronájem honitby, která se pronajímá na 10 let,
končí 31.3.2013. Aby mohlo vzniknout nové honební
společenstvo Střemošice – Doly, musí se stávající společenstvo Luže zrušit a poté až může vzniknout nové.
Ohledně toho byla už jednou svolána valná hromada,
kde se většina vlastníků pozemků ve společenstvu vyjádřila zamítavě ke zrušení Honebního společenstva Luže.
Nyní je za tímto účelem svolána další.
Myslivecké sdružení Hubert zásadně nesouhlasí se
zrušením stávajícího honebního společenstva a s rozdělením honitby. Čím větší je honitba, tím lépe se vykonává
právo myslivosti. Při takto násilném rozdělení honitby
dochází také k těžko definovatelným hranicím jednotlivých honiteb.
Tímto tedy prosíme vlastníky pozemků, kteří jsou součástí honitby Luže, aby k případné změně přistupovali
po uvážlivém rozhodnutí.
Roman Kostelecký

INFORMACE PRO OBČANY Z OBORU MYSLIVOSTI
Vážení spoluobčané, vlastníci pozemků v honebním společenství. Na jaře tohoto roku začaly snahy
ze strany pana Máry a obce Střemošice o osamostatnění se v rámci výkonu honitby. Byl jsem osloven, jako starosta města, které má v honebním
společenství Luže největší majetkovou váhu (cca.1/3 všech hlasů), zda bych souhlasil s rozdělením
honiteb. Sdělil jsem, že mi to radost nedělá, ale
pokud má někdo nepřekonatelný odpor ke stávajícímu zřízení a je přesvědčen, že to dokáže dělat sám
lépe, budiž. Měl jsem od počátku jednu jedinou
podmínku, a to podepsanou dohodu na vedení
hranic obou honiteb. Bohužel, k žádnému jednání
za celý půlrok nedošlo. Minulý měsíc byla z iniciativy pana Máry, obce Střemošice a pana Novotného
svolána valná hromada Honebního společenstva

Luže za jediným účelem, a to zrušení honebního
společenstva. Na radě města jsme tuto záležitost
probírali a shodli se na tom, že trváme nejdřív na
dohodě o hranicích a teprve poté, na dalších krocích. To jsem také tlumočil přítomným na valné
hromadě, kde nebyl bod rozpuštění honebního
společenstva schválen.
Následné události po valné hromadě mě však nutí
velmi silně přehodnotit stanovisko o vhodnosti
rozdělení honiteb. Jako starosta města Luže konstatuji, že z jednáních, která usilují o vytvoření vlastní
honitby, nemám dobrý pocit.
Ve zpravodaji jsme nechali všechny strany vyjádřit
k tématu a tímto považujeme toto téma ve zpravodaji za vyčerpané. Diskuse může probíhat na existujícím foru na internetových stránkách.
starosta

Město Luže, Dům klidného stáří Glossus, s.r.o., odborový svaz při Hamzově odborné léčebně a členský výbor Jednoty Luže pořádají

ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 18,00 hodin v sále Sokolovny Luže

TRADIČNÍ
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Program:
Vystoupení dětí ZUŠ Luže
Spolek divadelních ochotníků Heyduk Předhradí
Orchestr Jaromíra Bečky Chrudim
Projekce fotografií
Prodej vína
Vstupné:
Důchodci a invalidní osoby s doprovodem - zdarma
Ostatní - 30,-Kč

Svoz a odvoz účastníků z místních částí je zajištěn:
16:30
16:40
16:45
16:50

Dobrkov - aut. zastávka
Radim - u prodejny
Bělá - u pohostinství
Luže - sokolova

16:55
17:00
17:05
17:10

Brdo - aut. zastávka
Doly - aut. zastávka
Zdislav - U Hvězdy
Luže - sokolovna

17:30
17:35
17:40
17:45
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Košumberk - u Halamkových
Bílý Kůň - aut. zastávka
Střemošice - aut. zastávka
Domanice - aut. zastávka

17:50 Srbce - aut. zastávka
17:55 Voletice - aut. zastávka
18:00 Luže - sokolovna
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INZERCE
Nabízím k pronájmu stodolu, sklad a garáž o celkové výměře
2
180 m u státní silnice z Luže do Vysokého Mýta.
Více informací na tel. čísle :737 339 702.

Stylový restaurant U Bartoloměje
Vás zve na

Nabízím pronájem bytu 3+1 po rekonstrukci.
Výhodná poloha blízko středu města i sportovního areálu.
Více informací na tel. čísle: 739 083 591.

SVATOMARTINSKÉ
HODOBRANÍ

Prodej vánočních stromků bude zahájen 10.12.2012
od 10,00 hodin na adrese Slezák Stanislav, Komenského 101,
naproti základní škole, směr Voletice.

10. - 11. listopadu 2012

Nabízíme dlouhodobý pronájem nového rodinného domku v Luži včetně
zařízení a víceúčelové zahrady s pergolou. Cena dohodou.
Tel.: 603 736 025.

Informace a rezervace míst
732 601 580 / 732 835 648

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Nabízíme k prodeji palivové dřevo měkké nebo tvrdé. Můžete si vybrat měkké
(mix smrk, borovice, modřín) nebo tvrdé palivo (mix buk, jasan, dub).
V případě zájmu zajistíme dopravu na určené místo.
Cena polínek za sypaný metr
Délka polen
Druh dřeva
25, 33, 50 cm
měkké
850
tvrdé
990

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
www.IPRODEJDREVA.cz, p. Šípek, Řepníky, Tel. číslo 723 684 441
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NÁVŠTĚVA KARDINÁLA MONS. DOMINIKA DUKY V LUŽI - 9. ZÁŘÍ 2012

Město Luže Vás zve na

Lužský vánoční jarmark
Neděle 2. prosince 2012 od 15:00
Náměstí Plk. Josefa Koukala

Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení ZUŠ Luže
Prodej tradičního vánočního zboží
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. 11. 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

