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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA LUŽE

CHODNÍK V ULICI ŽIŽKOVA DOKONČEN

ÚVODNÍK
Letí nám to, letí! Vánoce roku 2012 za dveřmi
a všichni máme plnou hlavu kupování dárků
a říkáme si, co všechno jsme nestihli a co určitě
příští rok stihnout musíme. Možná ještě rychleji letí mé funkční období. Před dvěma lety jste
mnou vedené kandidátce dali nemalou důvěru
na základě nebývale podrobně zpracovanému
volebnímu programu. Body v tomto programu
byly myšleny zcela vážně a přistupujeme k jejich plnění velmi zodpovědně. Občas můžete
mít pocit, že spoustu věcí už tu mělo být,
a já s vámi souhlasím. Bohužel den má jen
24 hodin, rok 365 dní a k tomu záležitosti, které
vzniknou neplánovaně a musí se řešit. Každopádně při pročítání našeho volebního programu si já osobně říkám, že na to, jak ten čas
letí, se to docela daří a převážná část věcí se
naplno projeví příští rok. V současné době je
vyhlášeno výběrové řízení na další ordinaci
praktického lékaře, a pokud se nestane něco
„nestandardního“, předpokládám otevření další ordinace na jaře roku 2013. Také vedeme se
starosty Skutče a Proseče intenzivní jednání
o možné podobě společné městské policie.
A takto bych mohl pokračovat. Pokud tedy
21.prosince nebude konec světa, přeji vám
jako v minulém roce co nejdelší zastavení času,
abychom měli po Novém roce spoustu nových
sil uskutečnit přinejmenším to, co jsme chtěli
udělat letos.
starosta

CHODNÍK PŘED REALIZACÍ

STAV PO DOKONČENÍ

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2013
Od června tohoto roku jsem členem představenstva a musím říci, že jsme se k ceně vody sešli
několikrát a jednání byla živá. Výsledek je takový,
že oproti původnímu návrhu se nám podařilo
dohodnout s VS Chrudim snížení provozních
nákladů téměř o milion korun. Dále bylo dohodnuto, že VS Chrudim provede vysoutěžení svých
nakupovaných činností, abychom měli přehled,
zda se nakupuje za nejlepší ceny. Na základě
rozhodnutí představenstva o konání otevřených
výběrových řízení při všech investičních akcích
VaK Chrudim dochází i k výraznějšímu snížení
vysoutěžených cen, což má za následek, že za
stejné peníze na investice uděláme více akcí.
Nájemné VS Chrudim bylo tedy nakonec zvýšeno
jen minimálně o 1%, tak aby byla zachována
ziskovost VaK Chrudim. Dále bylo dohodnuto, že
se nebude zvyšovat paušální platba za vodoměr
pro domácnosti. V konečném čísle se tak vodné
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zvedá o 1,74 Kč z 39,64Kč na 41,38Kč a stočné
o 1,20Kč z 32,80Kč na 34,-Kč. Do zvýšení ceny se
promítá i zvýšení DPH.
Každé zdražení je nepříjemné, ale jsem přesvědčen, že peníze do obnovy a budování vodárenské
infrastruktury musejí téci pravidelně v rozumné
míře. To, že se peníze investují, můžeme v reálu
vidět i u nás. Letos to byla výměna vodovodního
řádu v ulici Žižkova, v jehož rámci město provedlo
i nové povrchy chodníku a vjezdů. V samotné
Luži nás čeká ještě výměna vodovodu v ulici Jeronýmova, kanalizace v ulici Na Výsluní. Dále
je potřeba realizovat kanalizaci přinejmenším
v obcích Bělá a Radim, které se dají napojit na
stávající čistírnu odpadních vod. Věřím, že ve
spolupráci s VaKem se nám i s jejich přispěním
podaří realizovat i výše uvedené akce.
Více na www.luze.cz/diskuzniforum
starosta

V období
od 21.prosince 2012
do 1. ledna 2013
bude Městský úřad Luže
UZAVŘEN !!!
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LUŽE
Středa 12. prosince 2012
od 18,00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Program:
1) organizační záležitosti
2) ekonomické záležitosti
3) prodej a koupě majetku
4) různé
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CENA ZA ODPADY V ROCE 2013

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013

Svozová firma Technické služby Hlinsko městu Luže
oznámila, že na rok 2013 hodlá držet ceny na stejné
výši jako v roce letošním. Z čehož nám vyplývají
náklady ve výši 603,-Kč na jednoho obyvatele. Do
konce letošního roku bylo možné požadovat maximálně 500,-Kč na obyvatele. Od roku 2013 se mění
zákon a s tím i limit na 1.000,-Kč. Rada města se na
svém zasedání dohodla, že bude zastupitelstvu navrhovat zachování poplatku ve výši 500,-Kč na obyvatele. Zároveň s tím však vyzývá občany, aby co nejvíce třídili odpad, protože za tříděný odpad neplatíme. Také žádáme, aby si všichni, kteří mohou, založili kompost a biologicky rozložitelný odpad kompostovali. Během prosince budou posílena sběrná
místa o další kontejnery a postupně budou spuštěny
další kroky pro větší separaci odpadu, jako např.
svoz pytlů se tříděným odpadem přímo od domu.
Tím by měl objem netříděného komunálního odpadu
klesnout a mohli bychom mít pouze čtrnáctidenní
svoz komunálního odpadu, atd.. Těmito kroky by se
mělo docílit snížení nákladů a tím i udržení poplatku
za svoz odpadu dlouhodobě na stávající výši.
R. Z.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
v městě Luži pro volbu prezidenta České
republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna
2013 (případné II. kolo ve dnech 25. a 26.
ledna 2013)
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů,
informuji,
že volba prezidenta České republiky proběhne ve
dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve dnech
25. a 26. ledna 2013) ve městě Luži v následujících
volebních okrscích, jejichž sídly jsou:
OKRSEK Č. 1 – MĚSTSKÝ ÚŘAD LUŽE, Náměstí Plk.
Josefa Koukala 1
pro voliče bydlící na náměstí Plk. Josefa Koukala
a 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

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.
Hlasovací lístky a informace o způsobu hlasování
obdrží občan nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve volebních
místnostech.

OD LISTOPADU SOUTĚŽÍME VE SBĚRU ELEKTRA!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s Pardubickým
krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás připravili
soutěž ve sběru drobného elektra.
Zapojit se můžete ihned od okamžiku, kdy si níže
odstřihnete tento leták s razítky (nebo si jej můžete
vytisknout z webových stránek www.asekol.cz, sekce
Sbírej a vyhraj!).
Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na
chatě staré vysloužilé elektro a odnést je spolu
s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam vám letáček
orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). Jakmile jich budete

mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. Pak leták
odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk
letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci
máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, nebo
další elektroniky. Více informací o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo
bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti
Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na
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2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webových stránkách našeho města www.luze.cz, nebo také
na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny
a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje
až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc
se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2.
2013!
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KRÁTCE

VÝPIS USNESENÍ

PROMĚNA PRAŠNÉ
CESTIČKY
Po mnoha letech došlo k proměně prašné
cestičky, kterou se dalo vyjít do Poděbradovy
ulice v místě, kde ústí ulice Jiráskova. Cestička vedla ve velmi prudkém terénu, nyní je
chodník umístěn tak, aby bylo možno vytvořit
co nejmenší spád.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ZÍSKALA UNIKÁTNÍ KNIHU
V listopadu se konala další autorská schůzka nad
tvorbou dalšího dílu knihy o historii města. Na
tomto setkání předal Dr. Emil Voráček městu
cennou knihu Armáda a národ od Jana Malypetra, Františka Soukupa a Jana Kaprase z roku
1938, která zachycuje průběh první světové
války. Kniha je umístěna v naší městské knihovně, aby byla k dispozici občanům.

PLESOVÁ SEZÓNA 2013
Pátek 25. ledna 2013

SDH Luže
Sokolovna Luže
Sobota 2. února 2013

PLES KDU-ČSL
Sokolovna Luže
Pátek 22. února 2013

RYBÁŘSKÝ PLES
Sokolovna Luže
Pátek 22. února 2013

HASIČSKÝ PLES - SDH BĚLÁ

z 41. zasedání rady města konaného
dne 9. 10. 2012 na MěÚ v Luži
Rada města pověřuje:
01/041
Starostu Radka Zemana k zastupování města na
jednáních valných hromad Honebního společenstva Luže.
Rada města schvaluje:
02/041
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.2 v domě
č.p. 259 Luže, ul. U Stadionu pro paní M. Duždovou, Luže na dobu určitou od 1. 10. 2012 do
30.11.2012, dle přílohy.
03/041
Nájemní smlouvu k bytu v domě č.p. 39 Luže,
ul. U Stadionu pro paní D. Richterovou, Luže
na dobu neurčitou, dle přílohy.
04/041
Ceník pronájmu tělocvičny v Luži, dle přílohy.
05/041
Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra mezi městem Luže a Pardubickým krajem, dle přílohy.

z 42. zasedání rady města konaného
dne 1. 11. 2012 na MěÚ v Luži
Rada města schvaluje:
01/042
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě
č.p. 259 Luže, ulice U Stadionu panu
J. Schejbalovi, Luže na dobu určitou od 1. 12.
2012 do 30. 11. 2013, dle přílohy.
02/042
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě
č.p. 259 Luže, ulice U Stadionu paní T. Rabochové, Luže na dobu určitou od 1. 12. 2012 do 30.
11. 2013, dle přílohy.
03/042
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10
v domě č.p. 259 Luže, ulice U Stadionu paní
M. Duždové, Luže na dobu určitou od 1. 12.
2012 do 31. 3. 2013, dle přílohy.
04/042
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 17

v domě č.p. 259 Luže, ulice U Stadionu paní
I. Vostřelové, Luže na dobu určitou od 1. 12.
2012 do 30. 11. 2013, dle přílohy.
05/042
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
v Luži, Na Výsluní 9, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
06/042
Žádost Římskokatolické farnosti Skuteč o spoluúčast na opravě kostela v Janovičkách ve výši
50 000,-Kč, dle přílohy.

z mimořádného zasedání
zastupitelstva města konaného
dne 5. listopadu 2012
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Zastupitelstvo města schvaluje:
01/MZM
Ověřovatele: Mgr. Václav Šafránek, Ing. Pavel
Vodvárka.
02/MZM
Návrhovou komisi: Jiří Kopecký ml., Irena
Grimlová.
03/MZM
Program mimořádného zasedání zastupitelstva
města.
04/MZM
Nákup kolového traktoru Zetor Proxima Power
110 s čelním nakladačem za cenu 1.040.000,Kč bez DPH od firmy Agrico s.r.o., Týniště nad
Orlicí, IČ: 49286838 za cenu 1.040.000,- Kč bez
DPH, dle přílohy.
05/MZM
Financování kolového traktoru formou leasingu
na 60 měsíců, akontací 250 tis.Kč bez DPH, přes
leasingovou společnost ČSOB Leasing, a.s., dle
jejich nabídky ze dne 24.10.2012, dle přílohy.
06/MZM
Podání žádosti o dotaci a investiční záměr na
Ministerstvo obrany k realizaci akce „Oprava
válečných hrobů a pietních míst v majetku města
Luže“.
07/MZM
Vstup do nově utvářené Místní akční skupiny
(MAS) na území Svazku obcí Košumbersko,
Skutečska a Chrastecka.

Hostinec U Jonáše, Bělá

ZPRÁVY Z MATRIKY

Sobota 23. února 2013

V listopadu oslavili své životní jubileum

DĚTSKÝ KARNEVAL - SDH BĚLÁ
Hostinec U Jonáše, Bělá
Sobota 9. března 2013

OCHOTNICKÝ KARNEVAL
Sokolovna Luže

70 let Marie Stehlíková, Radim
75 let Jaroslava Kopřivová, Bělá
81 let Marie Čápová, Bělá
Drahoslava Stoklasová, Luže
82 let Jitka Vostřelová, Košumberk
84 let Vladimír Lacman, Luže

85 let Božena Sotonová, Radim
Miloslava Sejkorová, Doly
Marie Dejdarová, Brdo
86 let Marie Rožková, Bělá
Ludmila Drahošová, Luže

Neděle 17. března 2013

V uplynulém období jsme se rozloučili s

DĚTSKÝ KARNEVAL - SRPDŠ

Alenou Bártovou, Luže - 79 let
Miloslavou Víchovou, Bělá - 85 let

Sokolovna Luže
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ŽÁCI SE ZABÝVALI VÁLKOU
Svaz protifašistických bojovníků Chrudim uskutečnil
vzdělávací zájezd pro žáky devátého ročníku základních škol ve Skutči, v Chrasti a v Luži. Vybraní žáci
navštívili Peschkův palác zvaný Pečkárna. Jedná se o
bankovní palác postavený po I. světové válce, na svou
dobu s moderním vybavením. Již tenkrát zde byla
tiskárna, laboratoř, dílna, garáže, telefonní ústředna i
potrubní pošta. Z Pečkárny řídilo gestapo (tajná státní
policie v nacistickém Německu) po šest let teror proti
českému národu. Žáci se zde seznámili s různými
formami represe - preventivním zatýkáním, zostřenými výslechy, psychickým nátlakem a velice krutými
způsoby týrání.
Poté následovala prohlídka Národního památníku na
Vítkově, kde jsou zachyceny významné události našich
dějin 20. století. Žáci zde obdivovali architektonické
dílo kubismu, poseděli při výkladu ve Slavnostní síni,
prohlédli si Kapli padlých, postáli u Hrobu neznámého
vojína aj.

Naší poslední zastávkou bylo Armádní muzeum na
Žižkově. Jedná se o stálou expozici boje za vznik Československa v letech I. světové války, československé
armády v období 1918 - 1938, boje za obnovu Československa v letech II. světové války a 3. postkomunistického odboje.
Naše mladá generace si z Prahy přivezla cenné poučení z historie, mnozí zde pochopili, jakou samozřejmostí je pro nás žít v době míru, kolik to však stálo úsilí
a vyčerpání , životy těch, kteří za svobodu bojovali, ale
nikdy se jí nedožili.
Mgr. Marie Hřebíková

PROSINEC 2012
STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE
V ŠD LUŽE
V duchu strašidel se nesl poslední říjnový den v naší
družině. Spojili jsme tak svátek Halloween a Dušiček,
celé odpoledne jsme si tak užili plno duchů a strašidel.
K četbě jsme využili knihu Saxana a lexikon kouzel,
namalovali jsme si řadu strašidel, vyrobili jsme si
ducha,nechyběla ani strašidelná pohádka a poslech
písničky Stašidýlko Emílek.

Následovalo převlečení do kostýmů kostlivců, duchů,
dýňáků, bílých paní, strašidel, upírů a vydali jsme se
na hrad. Po cestě nás zastavila skutečná strašidla první dvě nás zasytila čarovným chlebem od čarodějnice, další dvě nám dala povolení od rytíře vstoupit na
hrad. Tam nás u hlavní brány uvítali slavnostní famfárou trubači. Každý z nás se na důkaz své odvahy podepsal na rozsvícenou dýni na nádvoří a všichni se už
těšili na probádání tajemné hradební chodby. Pomalu
se už stmívalo, a tak to vyžadovalo od každého z nás
pořádnou odvahu. Po skupinkách jsme s rozsvícenými baterkami vstupovali do chodeb a mezitím
se ostatní seznamovali s nejznámějšími českými
strašidly a zkoušeli jejich řečí promlouvat. Potom
jsme si každý z nás rozsvítil svůj lampiónek a vraceli
jsme se zpět do družiny.

BYLO NA CO KOUKAT,
BYLO ZAJÍMAVÉ NASLOUCHAT...
Ve Skutči v muzeu byla velice pěkná výstava brouků
a motýlů. Naši žáci I. i II. stupně obdivovali křehkou
krásu i barevnou a tvarovou rozmanitost hmyzu , žáci
šestého a sedmého ročníku se ještě dozvěděli spoustu
dalších informací z přednášky, kterou absolvovali také
v muzeu.
Další z akcí, při kterých se naše mladá generace učí
naslouchat vyprávění z cest , byla přednáška o Nepálu.
Cestopisné povídání skutečných zážitků s promítáním
obrázků reality daleko za našimi hranicemi již několikrát proběhlo v učebně fyziky. Výhodou takových akcí
je setkání s přímým účastníkem a také možnost prohlédnout si věci pro nás neznámé, například noviny na
rýžovém papíře, svetr z jačí vlny aj.
Mgr. Marie Hřebíková

RODINNÉ CENTRUM DaR
Po příjemně strávených podzimních dnech, které jsme
věnovali uspávání přírody, odpočívání a světu našich
rybníků, jsme vstoupili do období těšení se na Vánoce,
na zimní radovánky a dobroty.
Období adventu jsme zahájili tradičním vyráběním
adventních věnců (již potřetí v historii našeho centra).
Věnce se stanou ozdobou našich domovů až do dětmi
tolik očekávaných vánočních svátků. I letos jsme vyráběli též adventní věnce pro Oblastní charitu Pardubice.
Děkujeme tímto všem, kteří se do této charitativní akce
svými tvořivými prstíky zapojili. Nemenší dík patří
i těm, kteří si vyrobené věnce zakoupili a podpořili tím
projekty OCH Pardubice.
A jak probíhá zmíněné těšení? Učíme se koledy, povídáme si příběhy, vyrábíme ozdobičky, přáníčka
a drobné dárečky. Občas si i něco dobrého upečeme.
Vše se nese v atmosféře tradice nejen naší staročeské,
ale i jiných okolních národů.
V sobotu 8.12. proběhnou tvořivé dílny: Dárečkování
v DaRu. Vyrábět budeme drobné dárečky pro naše
nejbližší. Vstupné 30,-Kč.

Zveme vás na pravidelné programy každé úterý a pátek
dopoledne od 8:30 hod, středeční odpoledne od 15
hod. Obnovujeme též tradici středečních Večerů pod
lampou, které vylepšují svou náplň o učení se novým
tvořivým technikám za účelem zkrášlení našich domovů. O novinkách vás budeme informovat na nástěnkách a na vývěsce v centru. První inovovaná setkání
bude 12.12. v 18hod, kdy se budeme věnovat začátkům paličkování. Vyrobíme si jednoduchou, ale krásnou, něžně krajkovou vánoční ozdobu. V sobotu 22.12.
si postavíme velký starodávný betlémek, na který se
budete moci podívat po celé vánoční svátky.

Touto cestou děkujeme za pomoc a ochotu paní Truncové, kastelánce hradu, Jakubu Jiráňovi a Tadeáši
Štěpánkovi - trubačům, Dominice Jankové,Vendule
Zejfartové, Veronice Trávníčkové a Monice Veselíkové
- strašidlům.

Za školní družinu Věra Zavřelová,
vedoucí vychovatelka.
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V pondělí 31.12. oslavíme již tradičně společně
silvestra. Začínat budeme v 18hodin, následovat
budou hry,muzika i občerstvení. Ve 20:13 přivítáme
nový rok.
Přejeme všem krásné období adventu i Vánoc strávené
v klidu a pohodě nedaleko svých blízkých.
Maminky centra DaR (Děti a Rodiče)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 5. ledna 2013, v předvečer svátku Tří králů,
proběhne v Luži a okolí již po třinácté celostátní Tříkrálová sbírka. Všichni, kteří se chtějí sbírky zúčastnit, se
sejdou v 9:00 hod. na faře v Luži.
Získané prostředky budou opět použity na provoz
a pořízení dalšího vybavení rodinných center v Luži
a Holicích, na podporu sociální služby Sanace rodiny,
která se zaměřuje na dlouhodobou odbornou pomoc
rodinám ve složité životní situaci. Za část výtěžku
bychom rovněž rádi nakoupili další zdravotní
pomůcky do našich půjčoven pomůcek a jako každým
rokem věnujeme 10 % na přímou pomoc potřebným
lidem v rámci humanitární pomoci v ČR a zahraničí.
Již tradičně budou skupinky tří králů v doprovodu
dospělé osoby procházet Luží, Chroustovicemi
a okolními vesnicemi. Vedoucí skupinek budou vybaveni průkazem SČKCH, občanským průkazem, kasičkou s charitním logem a opatřenou pečetí a podpisem
pracovníka MÚ v Luži.
Jako každý rok chtějí koledníci do Vašich domovů
přinést radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovat
Vás drobnou pozorností a na dveře napsat symbol
K+M+B 2013, který je znamením hojnosti a ochrany
po celý rok – „Kristus ať požehná Váš příbytek“.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.

ZPÍVÁNÍ
POD VÁNOČNÍM STROMEM

SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU

Přijměte srdečné pozvání na tradiční již 23. ročník
Zpívání pod vánočním stromem

Hostem cestovatelského klubu Cestou necestou bude
v sobotu 12. ledna 2013 v 15:30 hodin v kongresovém
sále Hamzovy odborné léčebny mediálně známá osobnost - výkonný ředitel humanitární organizace ADRA,
pan Jan Bárta.

v sobotu 22. prosince 2012 v 17 hodin na náměstí
v Luži.
Rádi bychom s vámi prožili radostnou vánoční atmosféru, připomněli si příběh narození Ježíše Krista
zhlédnutím přestavení „Ej – radost velikou zvěstujem
Vám….aneb český betlém“, zazpívali koledy a navzájem si popřáli šťastné svátky.
Jako každoročně se i letos bude konat sbírka na projekt
„Postavme školu v Africe“ a budete si moci odnést
Betlémské světlo, které skauti šíří z chrámu Narození
Páně v Betlémě po celém světě, aby prozářilo a proteplilo i naše domovy.
Na setkání s vámi se těší skauti a skautky ze střediska
Tangram Luže.

Na světě je mnoho míst, kde lidé potřebují pomoci, kde
jsou sužováni přírodními katastrofami, válkami či
sociálními nepokoji. ADRA Česká republika pomáhá
a rozvíjí své projekty podpory a rozvoje na více místech
naší planety. Zajímavé a překvapující, úsměvné
i smutné postřehy a představení cest, kam člověk
běžně nejezdí za turistikou, bude náplní setkání klubu
Cestou necestou. Bude to především Haiti, ale rovněž
třeba Bangladéš a Pákistán, kde Jan Bárta zatím prožil
nejvíce dní.

Oblastní charita Pardubice přeje všem radostné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2013.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK

Vážení spoluobčané,
podzimní chladné počasí a také kratší dny doby
adventní nám připomínají, že se blíží vánoční svátky,
na které se těšíme. Chtěl bych Vás pozvat na tradiční
vánoční bohoslužbu, která se uskuteční na Chlumku v
chrámu P. Marie Pomocné 24. prosince 2012 od
23.00 hod. Přeji všem radostné Vánoce.
P. Josef Hubálek, farář v Luži
Dovolte mi připomenout několik veršů významného
polského básníka Czeslawa Milosze, který mě
oslovuje svými básněmi. Zemřel v roce 2004 v
Krakově.
Píše: Mějte pochopení..
Také já jeden den věřím, druhý nevěřím.
Ale je mi dobře v modlícím se množství lidí.
Poněvadž oni věří, pomáhají mi věřit
v jejich vlastní existenci nepochopitelných bytostí.
Ztratili jsme opravdovou víru v druhý prostor?
Změnilo, propadlo se Nebe a Peklo?
Jak potkat Spásu jinde než na nezemských loukách?
Ať je nám vrácen
Druhý prostor !
Czeslaw Milosz

Lidový písmák a lužský kronikář František Langr
(narozen 17. 12. 1872 v Hroubovicích, zemřel 12. 4.
1949 ve Vysokém Mýtě) byl obsahem vzpomínek na
posledním zasedání vlastivědného kroužku. Jeho
působení bylo však mimořádně široké, a to nejen
pracovně (byl mimo jiné ševcem, rolníkem, skladníkem, faktorem a mimořádně schopným kronikářem),
ale byl i mnohostranně umělecky nadaný (vyučoval
hudbě, hrál s chroustovickou slavnou kapelou, byl
nadšeným amatérským divadelníkem, založil šachový, čtenářský a loutkářský kroužek a působil i ve
výboru na záchranu hradu Košumberka).
Na výzvu spisovatele J. Johna začal psát během
druhé světové války paměti, jejichž základ tvoří téměř
800 stran rukopisu „Naše ves“ a přes 200 stran rukopisu „Pasáci“. Na základě „Naší vsi“ vytvořil V. Gaja
zdařilou adaptaci v podobě románu „Ves“ (kniha je v
Městské knihovně v Luži), ve které uchoval cenné
regionální, jazykové a vypravěčské rysy originálu.
Příští setkání kroužku bude 10. prosince 2012 opět
na MěÚ v Luži ve 13,00 hodin.
Z.M.

T. J. Sokol Luže
Oznamujeme, že jsme byli nuceni k 1. 11. 2012 ukončit pravidelné cvičení rodičů a dětí z důvodu ukončení činnosti cvičitelky. V současné době nejsou pod
Sokolem Luže vedena žádná pravidelná cvičení.
Hledáme nové zájemce o dobrovolné vedení pravidelných či občasných tréninků, cvičení, či sportovních akcí pod záštitou Sokola. Vítáme nové nápady
a iniciativy. V případě zájmu se hlaste u starosty
Sokola Luže na telefonním čísle 605 166 126.
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Jan Bárta, B.Th. (* 11. června 1956, Ústí nad Orlicí) je
výtvarník a publicista a od roku 2004 ředitel humanitární organizace ADRA. Vystudoval propagační výtvarnictví (1979), teologii (1984) a je také vyučeným lakýrníkem (1974). Pracoval v dolech od 1975 do 1986
(Paskov). V letech 1987 do 1991 byl výtvarným redaktorem, následoval pobyt s rodinou ve Velké Británii a v
letech 1993 až 2002 byl redaktorem AWR (Adventist
World Radio). Je externí spolupracovník ČRo Plzeň a
Radio Proglas. Je členem několika nevládních i vládních organizací, které se zabývají lidskými právy a
postavením menšin a běženců v České republice. Od
roku 1995 spolupracoval s humanitární organizací
ADRA Česká republika, roku 2004 se stal jejím ředitelem. Je autorem několika knih a vícero publikací také
ilustroval. Jako malíř měl výstavy v České republice,
USA, Velké Británii a Belgii.
Rozhodně si nenechte toto setkání ujít, určitě budete
obohaceni.
Čestmír Šťovíček

Základní kynologická organizace
Prosíme majitele,kteří vlastní FENY a navštěvují
ve své volné chvilce výcvikové prostory,aby
v době HÁRÁNÍ nevstupovali na cvičák,neboť tím
narušují výcvik psů,kteří se pravidelně dostavují
na výcvik. Dále pro všechny ostatní - nenechávejte své miláčky DĚLAT DÍRY DO ZEMĚ, ohrožují tím bezpečnost psů i majitelů. Každý pes
či fena pohybující se po cvičáku a neúčastnící se
nedělního výcviku je pro nás narušitel!!!
DĚKUJEME

WWW.LUZE.CZ
KLUB CYKLISTŮ
Klub cyklistů Luže - Košumberk přeje všem svým
sportovním příznivcům hezké vánoční svátky a zároveň zve všechny, kteří jen trochu holdují jízdě na kole,
na „novoroční vyjížďku“, která se uskuteční 1.ledna
2013 s výjezdem ve 13 hodin. z náměstí Plk. Josefa
Koukala v Luži.
I nadále provádíme nábor nových adeptů cyklistického
sportu. O tom, co cyklistika obnáší a přináší, se
zájemci o tento sport mohou informovat v prodejně
„Velo” na Košumberku.
J. V.

Prodejna jízdních kol „Velo“ Jiřího Vavrouška na
Košumberku přeje svým zákazníkům a všem
lidem dobré vůle příjemné prožití svátků vánočních a vše jen to nejlepší do nadcházejícího roku
2013.
Upozorňujeme na předvánoční doprodej hokejových holí a jízdních kol ročníků 2011-2012 za
snížené ceny.
Dále mohou zákazníci jako každým rokem využívat do konce února sezónní slevy na opravy
a přípravu jízdního kola pro sezónu 2013.

JDO Jaroslav Vás srdečně zve na tradiční
vánoční představení, které se uskuteční

v sobotu 29. prosince 2012
od 19,00 hodin v sokolovně

„STARÉ POVĚSTI ČESKÉ“
+ vánoční překvapení
Režie:
Jana Hrubá
Lístky v předprodeji od 10. prosince 2012
v informačním centru.
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GYMNÁZIUM SUVERÉNNÍHO
ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
VE SKUTČI
Zveme všechny rodiče, zejména pak ty, jejichž děti
budou končit 5. a 9. třídu ZŠ, na dny otevřených dveří
4. 12. 2012 (9.00 - 16.00 hod.), 12. 1. 2013 (9.00 13.00 hod.) a 19. 2. 2013 (9.00 - 17.00). Zájemci
si mohou prohlédnout školu (odborné učebny jako
např. novou multimediální jazykovou učebnu, učebnu
informatiky, fyziky, biologie/chemie, ale i jednotlivé
třídy, vybavené dataprojektory). Součástí školy je
i ubytovna a školní klub pro dojíždějící studenty (s
pedagogickým dozorem). Škola též disponuje vlastní
knihovnou.
Při výuce TV je k dispozici nová multifunkční hala,
plavecký bazén a zimní stadion. Každoročně pořádáme
lyžařské zájezdy do Alp a Krkonoš a letní turistické
kurzy.
Nabízíme osmileté a čtyřleté všeobecné studium. Na
začátku školního roku probíhá seznamovací kurz pro
nové žáky, kromě tradičních předmětů vyučujeme
i Strategii osobnostního rozvoje, pořádáme jazykové
zájezdy do Anglie.
V současné době gymnázium "rozjelo" několik projektů
(Ekoškola, Recyklohraní, dále projekty financované
z grantů EU - praktika z výpočetní techniky, fyziky,
zeměpisu, biologie a chemie). Díky úspěšné grantové
žádosti umožňujeme větší individualizaci ve výuce
anglického jazyka (kromě odborné učebny rozdělení
žáků do menších skupin) a přípravu nových výukových
materiálů ve společenskovědních předmětech (Z,
ZSV), v matematice a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti v hodinách ČJL, ale i v dalších odborných předmětech.
Na škole je také k dispozici speciální pedagog, který se
individuálně věnuje žákům se specifickými poruchami
učení. Usnadňuje jim tak každodenní zvládání jejich
povinností a zároveň je připravuje k úspěšnému zvládnutí maturity.
Zájemci si už nyní mohou prohlédnout naše webové
stránky (www.gymskutec.cz), kde je mimo jiné k dispozici e-verze Školního zpravodaje (letos vychází
každý měsíc a informuje veřejnost o aktuálním dění ve
škole).
Těšíme se nashledanou 4. 12. 2012, 12. 1. 2013 a 19.
2. 2013 (po dohodě s ředitelkou školy jsou možné
i individuální návštěvy).
Mgr. Luděk Netolický, zástupce ředitelky

Nabízíme:
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DIVADELNÍ ABONENTKA
VÁNOČNÍM DÁRKEM
Kulturní klub Skuteč otevře v roce 2013 již jedenácté
divadelní abonmá. Za tu dobu se na pódiu KKS vystřídala spousta známých tváří a jmen, za všechny jmenujme Elišku Balzerovou, Simonou Stašovou, Ondřeje
Vetchého, Báru Hrzánovou, Hana Maciuchovou či
nedávno zesnulého Radoslava Brzobohatého.
Také připravované jarní abonmá přináší skvělé divadelní zážitky. Jihlavské Horácké divadlo zahájí divadelní sezónu ve Skutči ve čtvrtek 4. dubna hrou českého klasika J. K. Tyla Naši furianti. Divadlo A. Dvořáka z Příbrami vystoupí 7. května s představením
francouzského autora Alexandra Dumase Dáma s
kaméliemi. V hlavní roli se představí oblíbená herečka
Sabina Laurinová. Jarní divadelní abonmá bude uzavřeno 5. června inscenací Městského divadla Mladá
Boleslav Scapinova šibalství, v níž hlavní roli ztělesní
Matouš Ruml.
Celé divadelní abonmá můžete zakoupit od 7. 12. 2012
za zvýhodněnou cenu 600,- Kč na http://vstupenky.skutec.cz/ nebo osobně na odboru kultury a školství
MěÚ Skuteč.
Potěšte své blízké nebo i sami sebe krásným vánočním
dárkem, který vám zajistí příjemně strávené chvíle v
sedadlech nově zrekonstruovaného kulturního klubu.
Více informací na www.skutec.cz nebo na tel. 469 623
486/7, 731 557 422/477.
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INZERCE
Prodám garáž u hřbitova. Více informací na tel. čísle: 774 538 541.

Trafika a Květinka informuje

Prodám vybavení do dětského pokoje (šatní skříň s nástavci,
velký psací stůl s 8 zásuvkami, skříňka na oblečení, 2 police na knihy)
materiál - lamino, světlá borovice. Kontakt: 603 952 252.

Jako již každý rok přijímá prodejna Trafika a Květinka
objednávky na vánoční kapry
(prodej kaprů 21 a 22. 12. 2012 od 9h).

Nabízím čištění sedaček, čalouněného nábytku, matrací a koberců,
mokrým i suchým čištěním strojem Rainbow. V okolí Luže do 15km.
Cena od 20 Kč do 500 Kč za kus. Ilona Komárková, 777 070 001.

Pracovní doba:
PO - PA 5:30 - 16:30h
SO 6:00 - 11:00

Nabízím vánoční cukroví a silvestrovské vinné klobásy.
Objednávky přijímám do 15.12.2012 na telefonním čísle 723 763 722.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

STÁLE JEŠTĚ NEVÍTE, ČÍM OBDAROVAT
VAŠE BLÍZKÉ POD VÁNOČNÍM STROMEČKEM ?

SALON HARMONIE V LUŽI NABÍZÍ
Služby péče o tělo:
masáže, zábaly, elektroléčebné procedury,
lymfodrenáže termohubnutí, poradenské služby
v oblasti zdraví. I nadále je v nabídce u zákazníků
velmi oblíbená InBody - analýza složení těla.

Máme pro vás dárkové poukazy
v různých cenových hladinách.
Přijďte si vybrat do obchodu "Přírodní cesta"
v Luži na náměstí čp. 52.
Máme otevřeno každý den od 9 - 11 hod. a od 13 - 17 hod.
(včetně adventních sobot a nedělí od 8 - 12 hod.).

Od ledna 2013 nově reflexní masáž a měkké
mobilizační techniky.

Optik do domu:
Firma vyhlášená jako NEJLEPŠÍ ŽIVNOSTNÍK ROKU 2012 nabízí
své služby i v Luži. Pokud chcete za své brýle zaplatit až o 70%
méně než je obvyklé, jsme tu právě pro Vás!
Rádi Vám nabídneme to, co jinde nenajdete.
Veškeré služby optického poradce jsou zdarma.
Přijďte si k nám odpočinout a seznámit se s naší konkrétní nabídkou.
Více informací naleznete a stránkách

www.optikdodomu.cz
Kontakt:
Jana Nováková - 736 776 038
pensionharmonieluze@email.cz
Přeji všem svým stávajícím i budoucím
zákazníkům a nejen jim krásné prožití svátků
vánočních a mnoho zdraví
a spokojenosti v roce novém. J.N.

Zajímá Vás, kolik máte svalové hmoty?
Jak na tom jste s % tukové tkáně?
Na kolik let se cítí Vaše tělo?
Pokud ano, zajděte do studia 1 Wellness Centrum , které je
otevřeno od října 2012 v Luži vedle vrátnice Hamzovy léčebny,
a my Vás na našem speciálním monitoru zdarma přeměříme
00
00
v rámci prevence zdraví každou středu od 13 do 15 hodin.
Objednávky na tel. číslech: 605 291 515, 777 162 760.
www.1wellness.cz
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SETKÁNÍ S PARALYMPIKY

VÁNOČNÍ STROM JE TENTOKRÁT Z BĚLÉ

Starosta města Luže Radek Zeman a ředitel Hamzovy léčebny pro děti a
dospělé Václav Volejník v úterý 20. listopadu 2012 strávili příjemné
chvíle při rozhovoru s našimi úspěšnými paralympiky Radkem Procházkou a Leošem Lacinou, kteří získali v září paralympijské stříbro v bocce.

Ve čtvrtek 29. listopadu 2012 byl na náměstí umístěn vánoční strom,
který je tentokrát z Bělé, a to od manželů Vodičkových, kterým tímto
velice děkujeme. Strom byl slavnostně rozsvícen první adventní neděli
2. prosince 2012 v rámci lužského jarmarku.

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 14. 12. 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

