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VILA NAŠLA NOVÉ VYUŽITÍ

ŘÍJEN 2013

VOLBY 2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
ve městě Luži pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
konané ve dnech 25. a 26. října 2013

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění nekerých zákonů
informuji,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky proběhnou ve dnech 25. a 26. října 2013
ve městě Luži v následujících volebních okrscích,
jejichž sídly jsou:

Město Luže prodalo v roce 2012 vilu pod Chlumkem firmě Skutečská investiční za účelem výstavby bytových
jednotek. Jsme velice rádi, že se investiční záměr podařilo splnit v tak brzké době, a že v Luži vzniklo dalších 16
bytových jednotek, z toho 9 určených pro seniory. Dle sdělení investora jsou všechny byty obsazeny ani ne měsíc
po kolaudaci.

VZPOMÍNKA NA DVA LUŽSKÉ DĚJEPISCE
Lužští občané mohou být v současné době
svědky postupného vznikání podrobné syntézy
dějin našeho města, kterou pod názvem Luže v
dějinách zpracovává odborný autorský tým pod
vedením PhDr. Emila Voráčka, DrSc. Protože i
samo dějepisectví má své dějiny, sluší se z
důvodů odborných i etických poznamenat, že
tomu není zdaleka poprvé, kdy se malebné, byť
malé východočeské městečko Luže těší tak
intenzivní historiografické pozornosti. Úkolem
následujících řádek je - z důvodů rozsahových
však pouze letmo - připomenout dvě osobnosti
východočeského dějepisectví, které na samém
prahu dvacátého století vytvořily v podstatě
první ucelené obrazy lužských dějin (nepočítáme-li staré městské kroniky a některé práce o
dějinách hradu Košumberka, např. z pera skutečského F. A. Rybičky). Neméně zajímavou
skutečností je přitom fakt, že pojetí a interpretace lužské minulosti - zvláště pobělohorské
doby a jezuitské rekatolizace - bylo u obou
autorů natolik protikladné, že mezi nimi na toto

téma dokonce došlo k ostré osobní polemice.
Liberálně-sekulární pojetí lužských dějin nabídl
původem právník, jinak ovšem přední východočeský vlastivědný pracovník, muzejník, etnograf,
kulturní historik a mladočeský politik Karel Václav Adámek (narozen 19. září 1868 v Hlinsku,
zemřel 18. prosince 1944 v Chrudimi). Na bázi
opačného pojetí, tedy konzervativně-katolického, vystavěl svůj výklad lužské minulosti
naopak katolický kněz, radhošťský farář, spisovatel, překladatel a církevní historik Václav Oliva
(narozen 23. března 1870 v Třeboníně u Čáslavi,
zemřel 17. října 1943 v Hrochově Týnci). Přestože jsou jejich díla již pochopitelně v mnohém
překonaná, minimálně z faktografického hlediska si udržují svou relevanci dodnes. Z respektu k Adámkovu i Olivovu úctyhodnému dílu
věnujme proto oběma těmto vzdělaným mužům
a východočeským patriotům malou pietní vzpomínku.
Více na straně 2

OKRSEK Č. 1 - MĚSTSKÝ ÚŘAD LUŽE,
Náměstí Plk. Josefa Koukala 1
pro voliče bydlící na náměstí
Plk. Josefa Koukala a ulice:
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.
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KAREL VÁCLAV ADÁMEK
K. V. Adámek pocházel ze zámožné rodiny „hlineckých
vojvodů“. Jeho otec, Karel Adámek, byl dlouholetým
starostou Hlinska, spisovatelem, kulturním pracovníkem, organizátorem veřejného života v regionu a rovněž poslancem zemského sněmu za Národní stranu
svobodomyslnou (mladočechy). Jeho bratr - strýc K.
V. Adámka - Bohumil zase proslul jako básník, dramatik a folklorista. Rovněž oba bratři K. V. Adámka, Jaroslav a Miloš, byli intelektuálně nadaní a veřejně činní.

ŘÍJEN 2013
V rámci neobyčejného zájmu o dějiny východních Čech
se Adámek na přelomu století intenzivně věnoval také
dějinám městečka Luže v 17. a 18. století. Na základě
autentických pramenů (zejména lužského kopiáře)
nabídl české veřejnosti vůbec první ucelený obraz
lužské rekatolizace a působení jezuitského řádu na
Chlumku (Luže, Košumberk a Chloumek v XVII. a
XVIII. věku, Praha 1902 - původně otištěno v Památkách archeologických a místopisných 1900-1901).
Jelikož se Adámkovo pojetí pobělohorských dějin
neslo v duchu liberálně-sekulárních hodnot konce 19.
století, vylíčil toto období velmi temně. To bylo také
důvodem ostré polemiky s konzervativním knězem
Václavem Olivou, který se proti Adámkovi jal chlumecké jezuity bránit.
K. V. Adámek patří k osobnostem, které svůj život plně
zasvětily vědeckým a veřejně-osvětovým cílům. Po
celý život zůstal „starým mládencem“ a veškeré síly
obětoval své systematicky naplňované práci.

VÁCLAV OLIVA

K. V. Adámek absolvoval nejprve gymnázium v Chrudimi a poté vystudoval práva na pražské univerzitě, kde
jej mimo jiné zaujaly historiografické přednášky W. W.
Tomka. Záhy proto navázal úzké kontakty s okruhem
kulturních historiků, soustředěných okolo tehdejšího
Musea Království českého (Č. Zíbrt, Z. Winter, J. L. Píč,
ale také J. V. Šimák a další). Spolu s archeologem J. L.
Píčem a advokátem Fraňkem Párisem pak roku 1888
založil Společnost přátel starožitností českých v Praze.
Po návratu ze studií vykonával Adámek advokátní praxi,
nejprve v Chrudimi a poté v samotném Hlinsku, kde po
celá následující léta žil a pracoval. Jeho veřejná činnost
byla mnohostranná. V rámci jubilejní zemské výstavy
se již roku 1891 aktivně podílel na stěžejním etnografickém projektu „Česká chalupa“ a mimořádný úspěch
zaznamenala také jím připravená expozice, prezentovaná na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze
roku 1895. Společně se svým otcem pečoval o
duchovní osvětu východních Čech, k níž přispíval
nesčetnými veřejnými přednáškami, články i monografiemi. Hlavní Adámkovou zásluhou zůstává jednak
organizačně náročné vybudování sítě regionálního
muzejnictví a dále suma odborně cenných příspěvků k
dějinám a kultuře východočeského lidu. Adámek je
autorem několika monografií k regionálním dějinám, v
nichž se, kromě jiného, zabýval dějinami místních řemesel (Cechovní zřízení na Hlinecku v XVII. a XVIII. věku),
dějinami každodennosti (Lid na Hlinecku), dějinami
lidového umění a životního stylu (Lidový nábytek
východočeský; O léčení lidovém), dějinami školství
(Paměti o školách v okresu hlineckém), poddanskými
poměry (Příspěvky k dějinám selského lidu z okolí
Hlinska v XVIII. věku; Urbáře statků svobodohamerského a dřevíkovského) a rovněž tématem východočeských náboženských blouznivců (Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě v 18. a
19. věku). Hojně také publikoval v renomovaných historiografických časopisech, zvláště v Časopisu Musea
Království českého, Časopisu Společnosti přátel starožitností českých, Českém lidu a Památkách archeologických a místopisných. Byl členem řady vlastivědných
spolků i prestižních institucí (např. Královské české
společnosti nauk). Metoda jeho práce vykazovala
typické znaky dobového proudu české kulturní historie.
Adámkova díla tudíž vynikají množstvím nashromážděných faktů, pracně vytěžených z bohatého archivního
materiálu. Způsob jejich zpracování však většinou
ulpívá na úrovni prostého popisu, nezřídka na úkor
hlubší pramenné kritiky a interpretace.

Pozdější Adámkův názorový i lidský protipól, Václav
Oliva, se narodil v chudé rodině v Třeboníně, jihozápadně od Čáslavi. V Německém Brodě a Novém
Bydžově vystudoval gymnázium a po maturitě roku
1889 vstoupil do královéhradeckého semináře, kde v
létě 1893 přijal kněžské svěcení. Jako administrátor či
kaplan poté působil na mnoha místech v okolí
Vysokého Mýta (Cerekvice nad Loučnou, České
Heřmanice, Chroustovice, Luže), Hlinska (Krouna,
Raná, Svratka) a Přelouče (Rohovládova Bělá). Roku
1916 mu byla přidělena chudá farnost v Radhošti
u Stradouně, kde strávil nejexponovanější část svého
neklidného života. Oliva se rázem ocitl v samém epicentru východočeského náboženského blouznilství,
což nejlépe dokumentuje jeho teskný povzdech:
„kázal bych, ale nemám komu, stará Procházková,
jděte domů“. Ani to však nezlomilo jeho odhodlanost,
díky níž proslul jako zvláště zanícený, leč osamocený
bojovník proti místním „kacířům“. Není proto divu, že
krátce po oficiálním ustavení Církve československé
roku 1920 se stal obětí pomsty místních nekatolíků.
Ti si se „svým“ farářem přišli vyrovnat účty 21.
listopadu 1920. Zabrali mu kostel, část fary a došlo
dokonce i na fyzické útoky. Ani po konsolidaci krajně
vyhrocené situace četnictvem nebylo již pro Olivu
další setrvání v Radhošti myslitelné. Zhrzeně se proto
odebral do Hrochova Týnce, kde v ústraní a s pocitem
hluboké křivdy dožil svůj neklidný život.

Olivu si však nelze představovat jen jako fanatického
kněze, přestože jím svým způsobem byl. Zároveň však
oplýval úctyhodnou historickou erudicí, kterou zúročil
v nespočtu článků, včetně velmi pečlivých studií
(některé práce publikoval pod pseudonymy V. O.
Hlošina či V. O. Bělský). Během roku 1903 uveřejňoval
v konzervativně-katolickém časopise Český východ
(Chrudimské noviny) také sérii článků s názvem Trs
pomněnek. Na hrobech jesuitů „chlumeckých“
natrhal V. Oliva, v níž - záhy po vydání Adámkova antijezuitsky laděného spisu Luže, Košumberk
a Chloumek v XVII. a XVIII. věku - nabídl silně
adorující obraz jezuitů a jejich působení v Luži a okolí.
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Adámkův protikladný pohled pobouřil Olivu natolik, že
proti brožuře hlineckého rodáka vypracoval další
opoziční pandán v podobě rozsáhlé a maximálně
podrobné studie Z minulosti Chlumku u Luže a jeho
okolí. Miniaturní obraz z církevních dějin českých
(Sborník Historického kroužku 1903-1907), z níž
navíc pořídil ještě samostatně vydaný stručnější výtah
Dějiny Chlumku u Luže ve světle pravdy (1904).
Vedle četných prací z regionálních dějin (Chroustovice. Stručné a soustavné dějiny místní; O růžovém
paloučku na Litomyšlsku ve světle dějin. Příspěvek
k poznání náboženských tužeb protestantských ve
východních Čechách; O selském povstání na Litomyšlsku r. 1680. Příspěvek k poznání duchovní
i tělesné bídy venkovského lidu v XVII. století) se však
Oliva pouštěl také do odvážnějších celonárodních
(O svátku a oslavě mistra Jana Husa; O blahořečení sv.
Jana Nepomuckého; O poměru Karla Havlíčka
Borovského k náboženství) i nadnárodních (Inkvisice
(církevní, španělská, protestantská a židovská) ve
světle pravdy; Stručné dějiny církevní; Tovaryšstvo
Ježíšovo. Několik kapitol z dějin církevních) témat. Ve
své práci se řídil heslem, že k účinné obraně je třeba
především dokonalé znalosti protivníka. Byl proto
kvalitním znalcem reformačního hnutí (Dr. Martin
Luther a Desatero; Reformace ve světle pravdy) a dějin náboženského sektářství (Methodisté. Dějepisně
náboženská stať o jich vzniku, dějinách, učení a snahách; O sektě Russliánů. Příspěvek k poznání protestantských a nevěreckých proudů v Československé
republice; Adventisté. Dějepisně náboženská stať
o jich vzniku, dějinách, učení a snahách). Své
dlouhodobé studium husitství chtěl korunovat souhrnnými Dějinami husitského hnutí, jež však zůstaly
pouze v rukopisu, stejně jako ambiciózní syntéza
Dějiny římských papežů. Kromě těchto rozsáhlejších
prací působil také jako bystrý publicista a glosátor
veřejného dění. Na přelomu století se dokonce
zasazoval o reformu katolické církve a tiskl rovněž
v Masarykově Naší době. Po vzniku republiky zasáhl
také do debat o náležitém provedení odluky církve od
státu. Zároveň však nepostrádal mezinárodní rozhled,
což dokládá jeho dopisovatelská činnost do
anglických, amerických a španělských listů. Z obou
jazyků také překládal.
Václav Oliva byl nepochybně velmi svéráznou individualitou. Svým zapáleným katolicismem, neoblomnou věrností Římu a veřejnou apologií ryze konzervativních hodnot si v čase moderny přirozeně získal
nemilost většiny svých současníků. Svou nepoddajnou svéhlavostí, kritickým důvtipem, intelektuálními zájmy, smyslem pro časové potřeby a úzkými
kontakty se světským prostředím si však znepřátelil
i podstatnou část kléru, což způsobilo, že roku 1943
umíral v podstatě osamocen.
Z literatury o K. V. Adámkovi:
Kateřina HROMÁDKOVÁ, Karel Václav Adámek,
bakalářská práce Fakulty humanitních studií
Univerzity Pardubice, Pardubice 2003
Kateřina HROMÁDKOVÁ, Karel Václav Adámek a jeho
činnost muzejní a muzeologická, diplomová práce
Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, Pardubice
2008
Kateřina HROMÁDKOVÁ, Karel Václav Adámek 1-4,
Chrudimské vlastivědné listy 13-15, 2004-2006, č. 6,
2, 4, 3, s. 14-16, 7-8, 14-15, 15-16
Jiří KUČERA - Jiří ZEMAN (edd.), Spisovatelé
Chrudimska 1, Hradec Králové 1999. s. 19-22
Z literatury o V. Olivovi:
František HYKSA, 50 let od smrti P. Václava Olivy,
faráře radhošťského, Chrudimské vlastivědné listy 3,
1994, č. 2, s. 4-5
Pavel STUDNIČKA, Významné osobnosti z minulosti
Chroustovic, Chrudimský vlastivědný sborník 4,
1999, s. 156
Mgr. Roman Pazderský
člen výzkumného projektu „Luže v dějinách“
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KRÁTCE
SKLÁDKA DOLEČKA
Na základě nového povolení pro provoz
skládky Dolečka Luže jsme museli celou
skládku řádně oplotit a více zabezpečit. Tím
došlo i k realizaci nového vjezdu na skládku,
který je zhruba o 60m níže než byl původní.
Vzhledem k tomu, že se neustále množí
žádosti o uložení odpadu mimo poslední
sobotu v měsíci, bude od 14. října 2013
skládka otevřena zkušebně takto:
Provozní doba
Pondělí 800 - 1100 a 1300 - 1700
Středa 800 - 1100 a 1300 - 1700
Sobota 800 - 1200
Od 1. 12. 2013 do 28. 2. 2014 bude skládka
uzavřena, možnost uložení jen po telefonické domluvě na tel. čísle: 734 318 892.
Rada města vydala k těmto úložným dnům
ceník za uložení odpadu.
Ceník
Občan místní 100,- Kč/m3
Podnikatel místní 300,- Kč/t + rozbor
Cizí občané + podnikatelé 500,- Kč/t + rozbor
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%).
Poslední sobota v měsíci bude pro uložení
odpadu stále zdarma (do výše cca. 1m3)
pro občany Luže, kteří mají zaplacen poplatek.

HRAD KOŠUMBERK
MIMOŘÁDNĚ OTEVŘEN
DUŠIČKOVĚ ...
1. - 3. listopadu 2013
a
VÁNOČNĚ ...
16. - 17. listopadu 2013
30. 11. - 1. 12. 2013
vždy od 10 - 17 hod.
Těšit se můžete na ukázku vánočních
ozdob a betlémů z různých materiálů,
vánočního cukroví, a mnohé další od dětí z
MŠ, ZŠ a školní družiny, Junáků a z DaRu.
Uvítáme i od Vás, sousedů, cokoliv k těmto
svátkům zapůjčit na tyto dny, uháčkovat
ozdoby na stromečky, upéct na ozdobení
stolů perníčky, cukroví ......
Příjem 14. - 15. 11., 10 - 17 hod, vrácení
1.12. po 17. hod., 2.12. nebo po domluvě.
Cílem je ukázat turistům, lázeňským
návštěvníkům, ale i nám lužským hrad díky
Vám jinak - svátečněji za doprovodu
vánoční hudby, vůně teplého čaje, medoviny. Přijďte a uvidíte. Budeme se těšit.
Hana Truncová, 736 481 205

VÝPIS USNESENÍ
z 60. zasedání rady města konané
dne 28. srpna 2013
v kanceláři starosty na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/060
Přidělení bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou v Luži, dle přílohy.
02/060
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Luži
č.p. 259, ul. U Stadionu pro paní M. Duždovou,
Luže na dobu určitou do 31. 12. 2013, dle přílohy.
03/060
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Luži
č.p. 259, ul. U Stadionu pro paní A. Doubravskou, Luže na dobu určitou do 31. 12. 2013, dle
přílohy.
04/060
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Luži
č.p. 259, ul. U Stadionu pro paní Rabochovou,
Luže na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
05/060
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Luži
č.p. 259, ul. U Stadionu pro paní B. Malínskou,
Luže na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
06/060
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Luži
č.p. 259, ul. U Stadionu pro paní J. Michalčíkovou, Luže na dobu určitou jednoho roku, dle
přílohy.
07/060
Nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o.
na vytvoření internetových stránek, dle přílohy.
08/060
Objednávku na opravu místních komunikací od
firmy HOLD, s.r.o., dle přílohy.
09/060
Objednávku na frézování komunikace od firmy
ABK Pardubice a.s., dle přílohy.
10/060
Objednávku na rekultivaci a stavební úpravy na
hřišti ZŠ Žižkova od firmy Aleš Louvar, Skuteč,
dle přílohy.

11/060
Finanční příspěvek pro ZŠ Luže ve výši 800,Kč/žáka na nákup školních pomůcek, dle přílohy.
12/060
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi
Městem Luže a VČP Net, s.r.o., dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
13/060
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Luži
č.p. 259, ul. U Stadionu pro paní K. Vacenovskou, Luže, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
14/060
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Luže a ČEZ Distribuce, a.s., dle přílohy.
15/060
Finanční příspěvek ve výši 50 000,-Kč na opravu
kostela v Janovičkách, dle přílohy.
16/060
2
Prodej p.p.č. 100/5 k.ú. Luže o výměře 72m za
2
cenu 30,-Kč/m + náklady spojené s prodejem
pro pana J. Vostřela, Luže, dle přílohy.
17/060
Prodej části p.p.č. 800/8 k.ú. Luže o výměře
2
2
39m za cenu 30,-Kč/m + náklady spojené s
prodejem pro paní M. Drbalovou, Luže, dle přílohy.
18/060
2
Prodej p.p.č. 1119/5 k.ú. Luže o výměře 200m
2
za cenu 50,-Kč/m + náklady spojené s prodejem
pro pana K. Krejčího, Luže, dle přílohy.
Rada města nedoporučuje ZM schválit:
19/060
Prodej části p.p.č. 800/4 v k.ú. Radim, dle
přílohy.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V září oslavili své životní jubileum
70 let Hana Kroulíková, Luže
80 let Věra Brožková, Zdislav
82 let Jiljí Zídka, Luže
František Drahoš, Rabouň
Zdeňka Moučková, Bělá

83 let Marie Weidingerová, Luže
František Kopecký, Dobrkov
84 let Miloslava Štiková, Bělá
Alexandr Křemen, Brdo
Ludmila Tichá, Luže
88 let Miroslava Vašková, Rabouň

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Martou Venzarovou, Luže - 91 let
Emílií Čejkovou, Luže - 74 let

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství
Lukáš Novák a Petra Horáková
Adam Erlebach a Zuzana Šťastná
Petr Klváček a Eliška Nováková
Jiří Motyčka a Jitka Herynková
Ondřej Macháček a Edita Štorková
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V MATEŘSKÉ ŠKOLE V LUŽI
V době hlavních prázdnin proběhla již třetí etapa
výměny oken a dveří v budově mateřské školy. Byla
vyměněna okna a dveře u šaten a umýváren dětí, počet
oken byl snížen na polovinu, dveře u šaten byly zvětšeny pro snadný bezbariérový přístup a zbytečná
příčka ze šatny byla odstraněna. Všechny místnosti
byly vymalovány, obloženy, doplněny novými nástěnkami a obrázky a celkově zkrášleny. Naše školička je
zase o něco krásnější a útulnější !
Do zmodernizovaných prostor hlavní budovy nastoupilo k 2. září 2013 78 dětí a do odloučené Duhové třídy
ve zdravotním středisku jich nastoupilo 22, celkem
dochází do Mateřské školy v Luži 100 dětí. V letošním
roce budeme připravovat na školu 38 předškoláků,
dětí 4 - 5 letých je 24, dětí 3 - 4letých je 26 a netříletých
dětí je 12.

Přejeme všem nově přijatým dětem i těm, které chodí
do naší školy delší čas, aby našly v kolektivu třídy
spoustu prima kamarádů, tvořivé paní učitelky a program, při kterém se nikdy nebudou nudit !
V měsíci září je naším nejdůležitějším úkolem usnadnit
novým dětem přechod z domova do mateřské školy,
zvládnout odloučení od rodičů, postupně se osamostatňovat a vytvářet kamarádské vztahy mezi vrstevníky. Hezké zážitky nám připravila zářijová pohádka
Ježeček Bodlináček a jablíčko.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M_ANIMA
Pro maminky na rodičovské dovolené, které se chystají do zaměstnání, vždy v úterý jednou za dva týdny od
10.30 do 11.30 pořádáme vzdělávací program M_ANIMA. Vedou jej vyškolené moderátorky Mgr. Marie
Doležalová a Jana Vodvárková.
V říjnu pokračujeme úterky 1., 15. a 29.
1. října se setkáme nad tématem Utváříme svoji
budoucnost. Budeme se věnovat životním plánům
a představám o životě, zamýšlet se nad životními plány
od dětství po současnost na základě prožitých zkušeností. Co mohu nyní nabídnout? Jaký je můj vlastní
potenciál? Mohou se nám otevřít nové možnosti.
Tématem pro setkání 15. října je Trh práce včera
a dnes. Zaměříme se na vývoj trhu za posledních 250
let, jak se mění nároky na zaměstnance. Ukážeme si
změny, které jsou využitelné ve prospěch žen vracejících se z rodičovské dovolené na trh práce.
Dva týdny na to, 29. října, si probereme téma Moje
šance na trhu práce. Půjde o předběžnou profesní
orientaci a zmapování současných zkušeností a dovedností účastnic a využití na trhu práce.
Nevadí, že jste zameškali začátek kurzu, je stále možné
se připojit. Děti vezměte s sebou - souběžně probíhá
Mamiňáček.

NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA DaR
Hned tři novinky přibyly v říjnu do programu Rodinného centra DaR Luže. Děti sem nově chodí pravidelně každé pondělí od 15 hodin na Hravou angličtinu
s Blankou Elderfieldovou. Každé úterý od 15 hodin se
zase scházejí na Pískáníčku, kde se s Alžbětou Jasanskou seznamují se základy hry na sopránovou zobcovou flétnu. Naopak všem dospělákům, mužům i
ženám každého věku, jsou určeny úterní večery od 19
hodin při cvičení Taidzi-cuan s Milčou Lněničkovou.
Pokud jste vy nebo vaše děti nestihly začátek a přesto
vás tyto aktivity lákají, neváhejte se ozvat Alžbětě
Jasanské na tel.: 606 728 504 a přidat se.
Náš pravidelný program samozřejmě také pokračuje.
Máme otevřeno každé úterý a pátek od 8.30 do 12.00
(řízený program začíná v 10.00) a ve středy od 15.00
do 17.00. Úterní (Elce, pelce, kotrmelce, Mamiňáček
– hudebně-pohybový program) a páteční (Aby malé
bylo velké, Vaření s pohádkou) program je určený pro
maminky s nejmenšími dětmi od 1 do 5 let. Středeční
Klub Otazník patří starším – školkovým i školním
dětem.
Zejména na úterní a páteční programy zveme „nové“
maminky s malými dětmi – batolátky, které zatím
Rodinné centrum nenavštěvovaly. Program se bude
přizpůsobovat i jejich potřebám.

TAIDZI-CUAN V LUŽI
Jedinečnou příležitost ke zklidnění mysli a protažení
těla mají nově muži a ženy každého věku v Luži.
V Rodinném centru DaR se od října vždy v úterý od
19 hodin setkáváme při taidzi-cuan s Mílou Lněničkovou. Jedno setkání stojí 50 korun, permanentka na
10 vstupů 450 korun.
Jedná se o čínské zdravotní, relaxační a dechové cvičení, zároveň však starobylé bojové umění, které
pozitivně působí na pohybový systém i vnitřní orgány.
Je to tedy cvičení životní rovnováhy těla a mysli.
Je vhodné pro muže i ženy všech věkových kategorií.
Lektorka Milena Lněničková je žákyní Ing. Borise
Tichanovského, ředitele Centra alternativní medicíny
ve Voroněži, vynikajícího terapeuta a léčitele. Cvičení
je zaměřeno spíše léčebně než bojově, ale nácvik
bojových pozic sloužící k hlubšímu pochopení některých pasáží sestavy, vždy celou lekci příjemně oživí.
Podložky na cvičení si vezměte s sebou.

Pravidelný dopolední program nabízí maminkám
na rodičovské dovolené změnu v každodenní rutině
a příležitost, jak se dostat mezi lidi a popovídat si.

Program Rodinného centra DaR na říjen:
středa 9. října, BRAMBOROBRANÍ. Při hezkém počasí
Bramborová olympiáda. Jinak tvoření z brambor.
pátek 11. října, O POPELCE. Vaření s pohádkou.
úterý 15. října, VRABEC, od 10.30 M_ANIMA
středa 16. října, ŽÁDNÝ STRACH, ZAJÍČKU. Příběh,
jak malý hrdina najde odvahu překonat svůj strach.
Kdo se čeho bojí. Jak překonat svůj strach? (Pomoc
kamaráda.)
pátek 18. října, Aby malé bylo velké
úterý 22. října, VESLOVÁNÍ
středa 23. října, LISTOVÉ TVOŘENÍ. Co vše se dá
vyrobit z listí?
pátek 25. října, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA. Vaření s pohádkou.
úterý 29. října, ŘEZÁNÍ, od 10.30 M_ANIMA
středa 30. října, STOLNÍ HRY. (podzimní prázdniny)
Budeme hrát Pexeso, hry s kostkou nebo třeba Carcassone. Vlastní hry vezměte s sebou! (v případě
příznivého počasí se setkáme dříve a vyrazíme pouštět
draky).

Pravidelné

KONDIČNÍ CVIČENÍ
žen a dívek
zahájíme 30.9. 2013
v tělocvičně 1. st. ZŠ Luže
(směrem na Nové Hrady),
každé pondělí 17-18 h.
a čtvrtek od 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

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
každé úterý
od 17,00 do 18,00 hodin
v tělocvičně v Luži.
Začínáme od října!
Těší se na Vás p. V. Pešinová.
-4-
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AKCE SDH V BĚLÉ
Hasiči v Bělé bojovali o poháry ve všech kategoriích.
Poslední srpnovou neděli pořádal Sbor dobrovolných
hasičů v Bělé další ročník memoriálu Jana Stoklasy
v požárním útoku. Za krásného počasí se do místního
sportovního areálu sjela třicítka soutěžních družstev,
která bojovala o poháry a medaile v kategoriích muži,ženy a děti. Po zahájení se na start nejprve postavila
dvě družstva přípravky z Vinar a předvedla, že už
i oni se dokážou poprat s nástrahami požárního útoku
a úspěšně tuto disciplínu dokončit. Potom již na třech
drahách probíhal jeden útok za druhým a k vidění byl
nejeden kvalitní výkon.V soutěži mladších žáků zvítězilo družstvo Skutče I. před Skutčí II. a Štěpánovem.
Nejrychlejší útok starších žáků předvedlo družstvo
Lozic, za nimi skončily Vinary a na třetím místě Skuteč. V kategorii žen vybojovalo první místo výkonem
26,46s družstvo ze Štěpánova, na druhém místě se
umístily ženy z Hrochova Týnce a na třetím místě
Skuteč I. O putovním poháru v soutěži mužů rozhodovaly rozstřely,ve kterých si cestu do finále vybojovala
družstva Zbožnova a Vinar. V přímém souboji prokázali zbožnovští své kvality a zaslouženě zvítězili.Třetí
místo obsadili borci z Malinného. Za velmi dobrý
průběh memoriálu pořadatelé děkují všem zúčastněným družstvům, SDH Skuteč za pomoc s organizací,
SDH Luže za doplňování vody,všem rozhodčím, kteří
dohlíželi na regulernost soutěže a sponzorům Alfa 3
s.r.o. Luže, Spektrum Skuteč a Ekomonitor - vodní
zdroje Chrudim.
Foto k akci na str. 8

Grilování s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů v Bělé připravil 6.9.2013
u místního hostince „U Jonáše“ nejen pro pro své
členy a příznivce,ale i pro občany své obce sousedské
posezení u grilovaného jehněte .U zlatavého moku
a porce dobrého masa se sešli v hojném počtu.
Všichni si zazpívali známé trampské písničky,které
přišli zahrát a zazpívat Miroslav Michálek z Luže spolu
s manželkou a Miroslav Červený s p. Žaludovou, oba
z Bělé.Při hraní je zdárně doplňovali Jan Blaha a jeho
syn,oba členové místního SDH. Akce se vydařila
a přispělo k tomu i velmi pěkné počasí.Na listopad
připravují místní hasiči již tradiční zabijačkové hody
s prodejem zabijačkových pochoutek.

SETKÁNÍ KLUBU
CESTOU NECESTOU
V sobotu 26. října 2013 v 15:30 hodin proběhne
v kongresovém sále Hamzovy odborné léčebny cestopisná beseda Libora Drahoňovského s názvem:
AUTOSTOPEM ROZMANITOU SYRIÍ
Neúnavný cestovatel Mgr. Libor Drahoňovský procestoval v létě 2010 autostopem Sýrii. Během putování
navštívil působivé rozvaliny města Palmýry, starobylý
Damašek i Aleppo, četné kláštery i hrady z dob křižáckých válek. Během cest potkával spoustu pohostiných
lidí a pobýval v jejich domácnostech.

O své cestě napsal:
V červenci a srpnu roku 2010 jsem autostopem procestoval Sýrii. Nikde jsem nemusel dlouho čekat
a nejednou se mi od místních obyvatel dostalo pozvání
na nocleh. Letní období sice přineslo několik dní
s teplotou nad 45 stupňů Celsia, na druhou stranu byla
všude hojnost ovoce. S oblibou jsem sbíral plně vyzrálé
fíky, které jsem roztíral na pečivo. Chutí se tomu nevyrovnaly ani ty nejlepší marmelády, které jsem kdy
v životě jedl.
Sýrii pokrývají většinou pouště a polopouště. Přesto
zde je mnohé k vidění, v prvé řadě působivé rozvaliny
starověkého města Palmýry, jež byla ve 3. století
našeho letopočtu centrem království mocné vládkyně
Zenobie. Několik křížáckých hradů vytváří doslova
pohádkovou iluzi. Z nich je beze sporu nejmonumentálnější Krak de Chavalier. Spatřit tento hrad bylo mým
mnohaletým snem. Damašek mne zaujal rozsáhlým
komplexem budov Umajjovské mešity a úzkými uličkami starého města. Druhé největší město Sýrie Aleppo
se pyšní působivou pevností a četnými mešitami.

Na posledním setkání vlastivědného kroužku v září
tohoto roku jsme měli možnost seznámit se se vzpomínkami jedné ze zajímavých osobností, která se sice
v Luži narodila, ale zde prožila pouze několik let. Přesto
velmi hezky vzpomíná na roky zde prožité. Více jsme se
dozvěděli z jejího rodného a křestního listu, ve kterém
je uvedeno:
Den, měsíc a rok narození: 13. - 14. září 1920
Jméno Křtěnce: Božena Marta
Místo narození: Luže č. 1 politický okres Vysoké Mýto
Otec: František Kosmák, obuvník, Lesonice okr.
Moravské Budějovice
Matka: Božena, rozená v Luži č.1 , dcera Josefa Roubínka, městského strážníka v Luži č.1, a matky Marie,
dcery Filipa Karla, zahradníka v Luži na Chlumku č.1.
Jméno křtícího: Em. Šavrda, farář
V přiloženém dopise je vedle vzpomínek na dětství
a jmen některých současníků i například skutečnost,
že ještě v roce 1920 byl Chlumek samostatnou částí
města. Navíc se paní Božena Kosmáková velmi aktivně
účastnila na Jižní Moravě protiněmeckého ozbrojeného odporu během druhé světové války, čímž si
zasloužila nejen titul válečného veterána, ale i pamětní
medaili za účast v boji za národní osvobození v letech
1939 - 1945 a pamětního odznaku z roku 2005. Svou
tehdejší protinacistickou činnost popsala v přiložené
brožurce s názvem „Vzpomínky z války“.
Příští schůzka kroužku bude 14. října 2013 opět na
MěÚ ve 13,00 hodin.
Z.M.

Taneční soubor

LOLY RUŽA
zahajuje svou činnost
od října 2013
v ul. Jeronýmova 124.
Více informací na tel.: 731 712 039
Dále prosíme o poskytnutí
zbytků barevných látek,
povlečení, záclon a dalších
materiálů na výrobu kostýmů.

INZERCE
LÉKÁRNA VIOLKA
Město Bosra si uchovalo dosud obydlenou starověkou
část a římský amfiteátr. Klášter v Malula se nalézá
v oblasti, kde se ještě dnes hovoří aramejštinou, jazykem Ježíše Krista. Nádherné jsou také žulové rozvaliny
bývalého poutního místa Mar Samán, kde na sloupu
s malou plošinkou na vrcholu strávil zbytek svého
života světec Šimon Stylités. Severem země protéká
řeka Eufrat, jejíž tyrkysově modré vody zavlažují pole
s bavlníkem i obilninami.
Sýrie patří k mým nejoblíbenějším zemím. O to více
mne mrzí zprávy o současných nepokojích a politickém
vývoji. Nezbývá než doufat, že se záhy poměry uklidní.

SDH Bělá

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK

Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů
s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Čestmír Šťovíček
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Nová lékárna Violka, Za Pilou 205, Luže zahájila
provoz 2. 9. 2013 a nabízí své služby od pondělí
do pátku vždy od 7,30 do 16,00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu a rádi Vám poradíme
s výběrem léčiv a doplňků, při výdeji léků na
recept nabídneme pro Vás nejlevnější variantu.
Na měsíc říjen jsme připravili tuto akční nabídku:
sušená mléčná výživa Sunar complex 2, 3, 4,
600g 207,-Kč / obvyklá cena 246,-Kč.
Kvalitní přírodní sirupy Silvan bio vhodné při
léčbě nachlazení a kašle, připravené z čerstvých
bylin, s dárkem 105,90Kč / obvyklá cena
120,50Kč, Flavamed eff.tbl.60mg / obsahová
látka ambroxol/ šumivé tablety na usnadnění
vykašlávání 55,60Kč / obvyklá cena 81,-Kč/.
Věnujte pozornost informacím uvedeným na
příbalových letácích.
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RESTAURACE VÍDEŇ VÁS ZVE

NA STŘEDOVĚKÉ
HODY
25. - 28. ŘÍJNA 2013
REZERVACE NA TEL.: 774 195 016

KVĚTINKA LUŽE
přijímá objednávky na dušičky.
Dále nově nabízíme
v akční nabídce motorový olej
10W-40 (polosyntetika) 1lit. 99,-Kč
nemrznoucí směs do motorů (antifrezze)
D-extra (G12) 1lit. 89,-Kč
(G48) 1lit. 83,-Kč
V prodeji také PB láhve
10kg
389,-Kč
2kg
99,-Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu

Máte podnikatelský záměr?
Pronajmu prostor vhodný na obchod,
výrobu, služby, klubovnu
nebo centrum zábavy.
Cca 180 m2 na Fimberku ve Skutči.
Tel: 608 861 397

LEVNÉ SKLADY NAJDEŠ TADY
Pronajmu perfektní suché zděné sklady
60 - 180 m2 v uzavřeném oploceném
areálu poblíž centra Skutče.
Vybavenost: voda, el. 380 V, sociálky,
odstavné plochy, možnost vytápění.
Lze pronajmout i jednotlivě.
Cena od 3 500,- Kč/měs.
Tel : 608 773 259
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