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JOSEF KOUKAL - LUŽSKÝ OBČAN A VÁLEČNÝ HRDINA BITVY O BRITÁNII

Josef Koukal je bezesporu jedním z rodáků
obce Jenišovice, na kterého mohou být občané
z Jenišovic i okolí právem hrdi. Svým životem,
úsilím a osudem si zaslouží přirozený obdiv
a pozornost. Může být stálým vzorem statečnosti a houževnatosti v jakýchkoliv dobách.
Narodil se 6. 5. 1912 v č.p. 22 jako osmý z devíti
dětí Janu Koukalovi a Emilii Koukalové žijícím
v Jenišovicích. Otec Jan Koukal byl zde osm let
v meziválečném období starostou obce. Do
obecné školy chodil J. Koukal do trojtřídky
v Jenišovicích, na měšťanskou školu docházel
do Chroustovic, později do Skutče. Projevoval
přirozený technický talent a vyučil se automechanikem u mistra Josefa Pavlíčka v Chocni.
V 16 letech se přihlásil do Masarykovy letecké
školy v Prostějově, následně absolvoval i tzv.
pokračovací pilotní školu a stihací školu
v Chebu. V přípravě dosáhl Josef Koukal vynikajících výsledků a stal se z něho polní pilot –
letec v hodnosti četaře v československé armádě. Od roku 1935 pracoval jako zkušební zalétávací pilot v továrně na letadla v Chocni.
V roce 1936 se oženil s Františkou Putnarovou
(1915 – 2001) z Luže č.p. 6. Vzhledem k tomu,
že se nehodlal smířit s nacistickou porobou
země, opustil 13. srpna 1939 jako pilot okupovanou zemi. Prvorozený syn Josef Koukal se
mu tak narodil v době jeho nepřítomnosti 18. 1.
1940, druhorozený syn Petr pak 7. 10. 1949.
Koukalova cesta přes Polsko, Rusko, Rumun-

sko, Sýrii, Francii a Španělsko do Anglie měla
až neuvěřitelně dobrodružný ráz, několikrát mu
šlo doslova o život.
Vrcholná doba jeho bojového nasazení byla
v letecké bitvě o Británii v roce 1940, kde působil jako voják československé jednotky
v zahraničí u 310. stihací perutě RAF. Počínal si
velmi aktivně a úspěšně jako stihač až do 7. září
1940, kdy byl nad Anglií sestřelen v letadle
Hurricane (omylem od vlastního protileteckého dělostřelectva), zázrakem se zachránil a
byl vyléčen z velmi těžkého poranění způsobeného popáleninami na 72 % těla. Po složitém a
delším léčení, při kterém podstoupil 22 plastických operací, se dobrovolně s trvalým zdravotním poškozením vrátil seržant (srg) J. Koukal
k bojové činnosti,byl instruktorem v létání
a znovu se zúčastnil vzdušných bojů jako stihač.
Za statečnost a odvahu dostal J. Koukal několik
vysokých československých a spojeneckých
vyznamenání a stal se důstojníkem. V oficiálním historickém hodnocení bitvy o Británii je
uváděn mezi deseti nejúspěšnějšími československými stihači, je také uveden na pomníku
v Anglii mezi 88 československými piloty, proslavenými ve vrcholném období letecké bitvy o
Británii.
Domů se Josef Koukal vrátil v srpnu 1945 a byl
povýšen do hodnosti majora. V 50. letech byl
major v záloze J. Koukal, nositel britského

leteckého kříže D.F.C., vystaven ponižujícímu
postavení a prožíval obtížný život válečného
invalidy s velmi nízkým důchodem. Až do konce
života trpěl bolestmi zvláště pravého oka, kde
měl ze zranění tehdy neodstranitelné střepiny.
Vylepšoval si svůj důchod příležitostnou prací
jako automechanik. Rodina přežívala obtížné
období padesátých let díky podpoře některých
dobrých lidí, zvláště rodiny Dobrovských z Mravína. Byl dokonce vystaven provokacím ze
strany Státní bezpečnosti, která hledala důvod
k jeho zatčení a event. uvěznění.
Svůj poválečný život prožil Josef Koukal v Luži
č.p. 6. Do Anglie byl každý rok zván na vzpomínkové akce, kterých se zúčastnil až v roce
1964 a1972. K pozvání na vzpomínkové akce
v roce 1980 k 40. výročí bitvy o Británii už
nemohlo dojít, jelikož Josef Koukal zemřel 23.
2. 1980 v Luži a byl pohřben na místním hřbitově.
Velkého ocenění se mu dostalo až posmrtně po
roce 1989, kdy byl in memoriam povýšen na
plukovníka.
Britský plastický chirurg Mc Indoe, který
J. Koukala v téměř beznadějné situaci několikrát operoval, o něm prohlásil: „V životě jsem
nepoznal statečnějšího člověka.“
Statečný, čestný a ryzí vlastenec Josef Koukal
může být vzorem mladé generaci, a to přesto,
že on sám se svého společenského ocenění
osobně nedočkal.
Pavel Studnička

WWW.LUZE.CZ

KVĚTEN 2012

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

KRAJ POSÍLÁ 5 MILIONŮ JEDNOTKÁM SDH
Zastupitelstvo Pardubického kraje ve čtvrtek 12. dubna 2012 schválilo rozdělení pěti
milionů korun pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Krajskou dotaci využijí
sbory na zlepšení materiálně-technického vybavení. Pořizují si za tyto prostředky
nejen zásahové obleky a přilby, ale zejména dopravní vozidla a další nezbytnou
techniku.
Peníze se rozdělují podle pravidel schválených na celé volební období. Obce
podávají žádosti na kraj, kde se sumarizují. Návrh rozdělení dotací posuzuje odborná
komise, v níž jsou zastoupeni profesionální i dobrovolní hasiči, kteří nejlépe vědí,
jestli jsou požadavky obcí reálné a kam je potřeba peníze směřovat.
Dbáme na to, aby dotace byly rozdělovány rovnoměrně a reagovaly na potřeby
hasičů v jednotlivých místech. Současně aby naplňovaly plošné pokrytí území kraje
a předurčenost jednotek k zásahům.
Pardubický kraj podporuje činnosti jednotek dobrovolných hasičů od roku 2002. Od
té doby se částka vyšplhala z 800 tisíc korun až na 5 milionů. Změnil se také systém
přidělování peněz. Určují ho jasná a všem dopředu známá pravidla, která jsou
veřejně dostupná na webu Pardubického kraje.
Město Luže obdrželo dotaci ve výši 120 000,-Kč na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany.
Pardubický kraj

OZNÁMENÍ
o zahájení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na
území města Luže na rok 2012.
Rada města Luže na svém zasedání dne 25. dubna 2012 schválila zahájení
výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2012.
Výběrové řízení se zahajuje dnem: 2. května 2012
a končí: 8. června 2012
Z fondu rozvoje bydlení se poskytují tyto druhy půjček:
1) obnova střechy (výměna krytiny, krov, výměna klemp. prvků u budov
starších 25 let) - horní hranice půjčky 120 000,-Kč/dům
2) obnova fasády, výměna oken, výměna klempířských prvků u domů starších
20 let - horní hranice půjčky 60 000,-Kč/byt
3) DTTO jako u budov ad 2) v MPZ Luže - horní hranice půjčky 110 000,-Kč/byt
4) zřízení bytových místností v půdním prostoru (vestavby) - horní hranice
půjčky 100 000,-Kč/byt
5) půdní nástavba obytných místností, rušící plochu střechy - horní hranice
půjčky 100 000,-Kč/byt
6) vybudování soc. zázemí v bytě, kde dosud toto zařízení není, likvidace
starého septiku, přepojení na ČOV - horní hranice půjčky 50 000,-Kč/byt
7) oprava bytových prostorů (podlahy, zdivo, komíny) v domech starších 50
let na území města Luže - horní hranice půjčky 100 000,-Kč/byt
8) oprava bytových prostorů (výměna instalací ZTI a elektro) v domech
starších 50 let na území města Luže - horní hranice půjčky 60 000,-Kč/byt
Lhůta splatnosti půjčky jsou 3 roky a úrok činí 4%.
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny
požadované přílohy. Formulář včetně podrobných informací si můžete
vyzvednout na podatelně Městského úřadu v Luži nebo si ho můžete stáhnout z
webových stránek města www.luze.cz.

NABÍDA PRONÁJMU BYTU
v Domě s pečovatelskou službou v Luži
Město Luže pronajme byt v Domě s pečovatelskou službou,
v ulici Na Výsluní 9, od 1. 6. 2012.

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH OHAŘŮ

Byt č. 3, v přízemí, o velikosti 1 + kk (vybavený kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem) s příslušenstvím (sprchový kout, WC, předsíň), započitatelná plocha bytu 22,09m2, sklep 1,32m2.
Nájemné 1 594 Kč/měsíčně + 350 Kč záloha na služby.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou .

2. června 2012 od 8oo hodin
v Luži na náměstí

Pořádá:
Město Luže, Klub krátkosrstý ohař
Jizerní Vtelno, OMS Chrudim

Pravidla přidělení bytu:
1. Podání písemné žádosti do 15. května 2012.
2. Byt může být přidělen starší osobě, jejíž zdravotní stav a sociální poměry
odůvodňují poskytování pečovatelské služby, u nichž lze důvodně předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání
soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.

Zkoušky se uskuteční v honitbě mysliveckého sdružení
Hubert Luže.
Bližší informace o této akci získáte u pana
J. Drábka – 775 672 076,
zmesinskehajovny@seznam.cz

Prohlídku bytu je možné uskutečnit na požádání.
Žádosti o pronájem bytu se budou přijímat do 15. května 2012 do 15.00
hodin na podatelně Městského úřadu v Luži.

OČKOVÁNÍ PSŮ - DOOČKOVÁNÍ ROK 2012
MVDr. Zdeněk Husák upozorňuje, že v úterý 15. května 2012 proběhne
očkování psů.
645 - 730
740 - 750
800 - 810
830 - 840
850 - 900
920 - 935

Luže Beton
Košumberk (u hospody)
Zdislav
Radim (u KD)
Dobrkov (u čekárny)
Bělá (u čekárny)

950 - 955
1000 - 1005
1200 - 1210
1220 - 1225
1800 - 1815

Voletice (u váhy)
Domanice (zastávka)
Doly (u KD)
Brdo (u křížku)
Srbce

Doočkování psů se uskuteční v pátek 8. června 2012 v 800 v Luži u Betonu.
Očkování je povinné pro psy starší 6 měsíců. Nepředvedení psa k očkování bude
stíháno podle zákona č.215/92 Sb. o veterinární péči.
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KRÁTCE
SKLÁDKA DOLEČKA
Upozorňujeme občany, že od května bude při
příjezdu na skládku dolečka vyžadován doklad
o zaplacení odpadů na rok 2012. Dále může být
obsluhou požadován i doklad potvrzující totožnost. Totéž bude požadováno i ve sběrném dvoře. Dále upozorňujeme, že na skládku Dolečka se
může skládkovat zemina, stavební suť, střešní
krytina – betonová a pálená taška, kamení apod..
Na skládce je dále zřízena mezideponie na listí,
větve a trávu. Pokud někdo přiveze odpad, který
je namíchán s odpadem, který se na naší skládce
skládkovat nemůže, nebude mu dovoleno odpad
uložit.

V BRDĚ JSME OPRAVOVALI
CESTU
V minulých dnech došlo k položení živičného
koberce(asfaltu) na cestu v naší obci Brdo, která
vede na dolní náves k rybníku. Tato cesta má
prudký spád a sjízdnost v zimě nebo při dlouhodobém špatném počasí byla velmi špatná.

VÝPIS USNESENÍ
z 9. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 4. dubna 2012
v zasedací místnosti MěÚ Luže
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
01/09
Úvodní zprávu starosty města od posledního zasedání
zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města schvaluje:
02/09
Ověřovatele: Jan Stoklasa, Ing. arch. Tomáš Soukup.
03/09
Návrhovou komisi: MUDr. Petr Nosek, Irena
Grimlová, Mgr. Václav Šafránek.
04/09
Program 9. zasedání zastupitelstva města.
05/09
Čerpání rozpočtu města Luže za období I.-II./2012, dle
přílohy.
06/09
Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí mezi městem Luže a
obcí Střemošice, dle přílohy.
07/09
Zřízení věcného břemene chůze a jízdy k nemovitosti
č.p.69 v obci Radim na p.p.č.802/5 v k.ú. Radim za
jednorázovou úplatu 500,-Kč pro paní J. Rybenskou,
Skuteč, dle přílohy.

08/09
Prodej části p.p.č. 90/5 v k.ú. Zdislav o celkové výměře
148m2 paní Mgr. O. Saláškové, Luže za cenu 125,Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, dle přílohy.
09/09
Koupi p.p. č. 16/9, 19/30, 65/1, 65/3, 68/3 a 68/4 vše
k.ú. Doly o celkové výměře 8 344m2 za cenu 10,-Kč/m2
+ náklady spojené s prodejem , dle přílohy.
Zastupitelstvo města souhlasí:
10/09
V případě získání dotace na záměr "Dokončení interiéru
a oprava fasády poutního chrámu Panny Marie Na
Chlumku v Luži" s finanční spoluúčastí ve výši max.
3,5%, konečná částka bude zastupitelstvu upřesněna
na základě obdržené dotace a výši nákladů.
Zastupitelstvo města nominuje:
11/09
Starostu Radka Zemana do představenstva Vodovodů
a kanalizací Chrudim, a.s. a místostarostu Jiřího
Sochora do dozorčí rady Vodovodů a kanalizací
Chrudim, a.s..
Zastupitelstvo města deleguje:
12/09
Na jednání valných hromad Vodovodů a kanalizací
Chrudim, a.s. do konce volebního období 2010-2014
zástupce Ing. Ladislava Zelenku, náhradníka Libora
Akslera.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V březnu oslavili své životní jubileum
75 let
80 let

ZÁCHRANKA BUDE
Po dlouhých měsících vyjednávání se nám se
starosty ze Skutče a Proseče podařilo u kraje
prosadit zřízení Rychlé záchranné služby
v našem regionu. Záchranná služba bude mít
sídlo ve Skutči na obchvatu naproti vlakovému
nádraží. Provoz by měl začít od 1.1.2013.
Díky tomu se velmi zkrátí dojezdové časy k pacientovi. Z průměrných 16 minut nejméně na polovinu.

81 let

Jiřina Nekvindová, Luže
Zdeněk Moučka, Luže
Jaroslav Nábělek, Košumberk
Irena Kučerová, Luže
Růžena Pitrová, Srbce

Soňa Řádková, Luže
Jiřina Štěpánková, Bělá
Věra Kudláčková, Luže
Miroslav Štollhof, Bělá
Marie Chadimová, Bělá

Na hradě Košumberk uzavřeli manželství
Jiří Hrabal a Lenka Bričová

Na Městském úřadu v Luži byly slavnostně přivítány děti
Klára Márová, Luže
Eliška Doskočilová, Luže
Tomáš Pavlas, Luže
Christina Anna Fürstová, Doly

Daniel Kostelecký, Luže
Ladislav Žurek, Radim
Jan Vacek, Luže

V uplynulém období jsme se rozloučili s

PODHORA KONEČNĚ
BEZ PŘÍVALOVÉ VODY
Po mnoha letech se nám podařilo obnovit příkop
z Dobrkova na Podhoru a v navazující cestě provést propustek tak, aby se voda z celé oblasti
nehrnula do Podhory.

81 let
82 let
84 let
86 let

Dagmar Klíčovou, Luže - 65 let
Marií Drobnou, Luže - 82 let
Růženou Havlíčkovou, Srbce - 91 let

Děkujeme z celého srdce všem, kteří se přišli rozloučit s paní Dagmar Klíčovou, za květinové
dary a projevy soustrasti.
Manžel s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 6. května 2012 uplyne rok od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan
František Dobrkovský
Kdo jste znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami

Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslavili v rodinném kruhu Ladislav a Eva Horákovi, Luže 321.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
Naši žáci v laboratoři Karlovy univerzity a na
výstavě preparovaných těl.
Exkurze do Prahy nemusí být vždy za památkami.
Našich čtrnáct žáků odjelo do hlavního města
s bílými plášti a pracovními návody k chemickým
pokusům. Využili jsme tak milého pozvání na
T-exkurzi, což je součást vzdělávacího projektu
Talnet. Tento projekt se řídí logem: „Nadání má
každý, jen je potřeba ho objevit a rozvíjet.“

V laboratoři pan RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.se žáky
zopakoval bezpečnost práce, seznámil je s umístěním chemikálií a nádobí, stanovil pravidla. Žáci byli
převážně z osmého ročníku, pouze tři z deváté třídy.
Pracovali ve čtyřech dvojicích a dvou trojicích.
Všichni se do laborování pustili s nadšením. K mé
radosti pracovali velmi samostatně a rychle. Zbýval
čas provést pokusů více, než jsme plánovali.
Velkým zážitkem pro všechny bylo hoření zápalné
vaty na dlani. Kluci byli nadšení, že si vyzkoušeli
chemickou sopku, peklo a blesky ve zkumavce,
bengálské ohně, barevné chemické fontány. Děvčata si odvezla z Prahy ampulky s chemikovou
zahrádkou a filtrační papír se zlatem z vody.

KVĚTEN 2012
PASOVÁNÍ DO ŘÁDU
ČTENÁŘSKÉHO JIŽ POTŘETÍ
V pátek 13. dubna 2012 se v prostorách sálu ZUŠ
v Luži uskutečnilo 3. Pasování do Řádu čtenářského, které pořádá Městská knihovna v Luži ve
spolupráci se ZŠ Luže a Městským úřadem v Luži.

Děti z první třídy a jejich paní učitelku Jaroslavu
Nešporovou nejprve přivítal pan starosta Radek
Zeman a pak pozval za zvuku fanfár, troubených
Jakubem Jiráněm a Tadeášem Štěpánkem, pana
Slavatu s chotí Kunkou. Paní Kunka prvňáčkům
nejdříve přečetla slavnostní slib čtenářů a pak už
mohly být děti slavnostně pasovány.

Děti si odnesly nejen pěknou vzpomínku, ale
i pamětní listy, dárečky věnované knihovnou
a městským úřadem a také průkazku do knihovny
na letošní rok zdarma. Všichni přítomní pak byli
odměněni krásným vystoupením dětí, které měly
nacvičené pásmo básniček a pohádek.
Děkujeme paní učitelce Nešporové za připravené
vystoupení, manželům Zlesákovým za ochotu
a čas věnovaný této každoroční akci, panu
starostovi Zemanovi za uvítání a předání dárků
dětem a trubačům Kubovi a Tadeášovi za krásné
hudební zpestření.
Městská knihovna Luže

NOC S ANDERSENEM
V pátek 30. března 2012 se žáci 1., 2., 3. a 5. ročníku
ponořili do světa kouzel a pohádek v rámci
celorepublikové akce Noc s Andersenem. Je to akce
zaměřená na podporu dětského čtenářství , radost
ze setkání s knížkou. Akce se koná u příležitosti
narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena,
která připadá na 2. dubna, kdy je od roku 1967
vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy.

Letos jsme se zaměřili na pohádky Boženy Němcové ( v lednu 2012 uplynulo 150 let od jejího úmrtí). Pro děti byly připraveny soutěže, testy, navštívil
nás kouzelník. Děti se zapojily do výtvarné soutěže
„Jak Pik a Wik čarovali“, kterou si i samy vyhodnotily.
Na závěr večera děti usínaly za poslechu čtených
pohádek, neboť všechny děti potřebují pohádky.
„Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“
(Z. Svěrák)

J.N., J.T.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
O několik dní později se naši žáci vrátili do Prahy ve
větším počtu. Tentokrát navštívili expozici preparovaných lidských těl. Výstavou je provedl student
stomatologie. Během 90 minut podal žákům velice
zajímavé informace o složitosti křehkého, přesto
dokonalého lidského těla.
Návštěvu Prahy jsme přeci jenom zakončili u památek. Tentokrát v Národním technickém muzeu, kde
jsou vystavené i exponáty plukovníka Josefa Koukala z Luže.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří umožnili našim žákům účast na exkurzích, panu
V. Tutrovi a P.Teplému z Karlovy univerzity, všem
rodičům a Českým drahám za zvýhodněné jízdné
pro školy.
Mgr. Marie Hřebíková

Jaro přišlo, už je tady,
slunce svítí do zahrady.
Každá kytka maličká,
radost má ze sluníčka.
Pro mnohé z nás jsou Velikonoce především
svátky jara. Děti z MŠ sledovaly hlavně měnící se
počasí a probouzející se přírodu ze zimního spánku. Zejména vycházky lákaly ke sledování právě
probíhajícího jara. Jak dospělým, tak i dětem jarní
sluníčko vykouzlilo úsměv na tváři.
Svůj nejhezčí úsměv jsme se snažili ukázat panu
fotografovi Gregorovi. Maminky nám při tom
ochotně pomáhaly. Povzbuzovaly nás k úsměvům
tak dlouho, dokud pan fotograf neřekl, že už je
hotovo. Většina dětí si domů přinese jako vzpo-
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mínku na dětská léta profesionální snímek. Po
náročné akci jsme se rychle převlékli a honem ven.
Po krásné jarní procházce jsme si s chutí dali dobrý
oběd.
Kouzelníci Jiříček a Mireček k nám přijeli se ŠKOLIČKOU KOUZEL. Se zatajeným dechem jsme
čekali, co bude. To byla podívaná! Jejich vystoupení bylo plné překvapení. Někteří z nás ochotně
kouzelníkům asistovali. Pár triků nás sami kouzelníci dokonce naučili. Příjemné čarování doplněné
hudbou nám bohužel rychle uběhlo.
Návštěva hudebního koncertu , který pro nás připravují žáci ZUŠ Luže, je pro děti zajímavým
a nevšedním zážitkem.
Hezké jaro s úsměvem na tváři vám přeje
kolektiv MŠ Luže.

KVĚTEN 2012
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KLUB CESTOU NECESTOU - ÍRÁN

Luštěniny a byliny - levný zdroj bílkovin do každé
rodiny. Církev adventistů s.d. v Luži, Komenského
249, čtvrtek 31.5. v 18 hodin.
Také rádi luštíte? Křížovky, sudoku, záhady
hlavolamů, matematické hádanky? Luštěním se
dostáváme k jádru věci, k tajence, která je skrytá a
odhalí své tajemství, až se s luštěním trochu
popereme. Luštit ale můžete nejen hlavou. Luštit také
znamená rozloupnout, odstranit slupku a přijít tak k
obsahu, jadérku, semínku, oříšku. Za slovem luštění
zcela určitě stojí luštěniny. My je sice dnes spíše už
vyluštěné kupujeme v půlkilových balíčcích, ale
pokud jste někdy zkusili pěstovat hrách či fazole na
semeno, víte, že to nejde úplně snadno, chce to
určitou zručnost a pak musíte ještě jako Popelka
semena přebrat od nečistot. Možná o luštěninách
nevíte všechno, co byste o nich měli vědět. Jsou
zdrojem velmi hodnotných bílkovin, u fazolí
srovnatelných s těmi v hovězím mase. Obsahují dost
železa, něco vápníku, hodně vitamínů řady B, nějaké
sacharidy zodpovědné za nadýmání, fosfor, trochu
tuku má sója.
Mezi luštěniny patří třeba hrách setý pravý, hrách
setý rolní = peluška, sója luštinatá, čočka jedlá, fazol
obecný, podzemnice olejná, bob
obecný koňský, vlčí
bob úzkolistý, vikev
setá, cizrna neboli
římský hrách (cicer) a spousta dalších jedlých i jedovatých tzv. bobovitých. Dnes se
prosazuje mouka
z lupiny neboli vlčího bobu jako bezlepková
potravina. Některé luštěniny (luskoviny) slouží jako
hodnotné krmivo pro zvířata, jiné jako zdroj alkaloidů
ve farmaceutickém průmyslu, všeobecně obohacují
půdu svou schopností vázat vzdušný dusík a slouží
tak jako přirozené hnojivo.
Že nemáte luštěniny moc rádi a na jídelníčku se vám
neobjeví skoro vůbec? Chyba, ale i ta se dá napravit.
Klub zdraví pro lužskou veřejnost připravil přednášku
„Luštěniny a byliny - levný zdroj bílkovin do každé
rodiny“. Chápete, že ty byliny jsou protinadýmavé,
něco tak úžasného jako luštěniny musí mít svoje
mínusy. Aleš určitě jako v poslední době obvykle
přichystá i něco, co by v souvistlosti s tématem
mohlo být k povznášení ducha. A bere to s humorem,
v ročním plánu je napsáno téma Honba za větrem.
Zveme vás tímto k návštěvě kuchyňky lužského sboru
církve adventistů, ve čtvrtek 31. května od 18 hodin,
když nic jiného, určitě se zasmějete, protože jenom
těch písniček o luštěninách! Ochutnávka bude
bohatá, stejně jako sešitek s recepty, které si odnesete. A jako bonus nabízíme možnost do sešitku
přispět svojí troškou ke všeobecnému obohacení
současné civilizace svým oblíbeným receptem na
adrese: alkocian@centrum.cz. Moc děkujeme.
Ještě z dob svých studií si vzpomínám na hlášku
jedné spolužačky: „Jezte luštěniny, jsou zdravé,
chutné, laciné.“ Čočku také znáte z vlastní zkušenosti,
jiná je od manželky a jiná od šéfa. Nebo jako v tomto
vtípku: „Pane vrchní, v polévce mám kontaktní
čočky!” „Kde? Nevidím je.” A nejvíc asi potěší
Jaroslav Hašek: „Nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady.“ A o to my se pro
vás vždycky snažíme. Těšíme se, že se přijdete přesvědčit na vlastní oči, uši i chuťové pohárky. A do té
doby buďte zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Luže Hanka Šcigelová

Kongresový sál v Hamzově odborné léčebně - Pavilon L, sobota 12.5.2012 v 15:30.

Irán v podání cestovatele, pana Miloše Hurty.
Povídání o jedné z největších a nejlidnatějších
zemí světa, dříve nazývané Persie. Vystoupíme
mimo jiné na nejvyšší horu Iránu Kúh-e Damávand, 5610 metrů vysoký vrchol v pohoří Elborz,
navštívíme jedno z nejvýznamnějších poutních
míst šíítského islámu, podíváme se do hlavního
města Teheránu a měli bychom stihnout i
návštěvu několika dalších míst.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Poslední setkání vlastivědného kroužku se
neslo ve znamení
vzpomínek na jednoho
z největších lužských
občanů, letce, plukovníka, účastníka bitvy
o Anglii ve druhé světové válce, pana Josefa Koukala /narozen
v Jenišovicích 6. 5.
1912, zemřel v Luži
23. 2. 1980/. Vzhledem k stému výročí jeho narození se konala a bude konat ještě řada vzpomínko-

vých setkání /v Chocni, Luži, Jenišovicích/, na kterých bude připomenut nejen jeho hrdinský boj za
naši svobodu, zápas s peklem vlastního zranění, kdy
po výbuchu letadla měl popáleniny na 72% těla,
ležel 22 týdnů v nemocnici a nebylo mu dopřáno se
zbavit obtěžujících střepin v očích, ale i persekuce,
které byl vystaven během komunistické totality.
Zatím se podařilo, aby část předmětů připomínajících jeho život se z rodinného archivu dostala do
Národního technického muzea. Co se nepodařilo je
knižní zpracování jeho pohnutých osudů, které by
mohly být vzorem nejenom pro současnou mládež.
Příští setkání kroužku bude 14. května 2012 opět ve
13,00 na MěÚ v Luži.
Z. M.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍ TRADICÍ
Již několik desítek let trvá v Radimi zvyk velikonočního
musí hlídat na laně nejmenší účastník pochůzky, pak
procházení obcí s řehtačkami a klapačkami, které
vyráží spolu s ostatními na poslední hrkání. Před kažnahrazují zvonění, neboť v tuto dobu podle lidového
dým domem se skupina zastaví, zatočí hrkačkami
výkladu odlétají zvony do Říma. Nedá se asi přesně
silněji než obvykle a za opakovaného vyvolávání
říci, kdy se skupina kluků sešla poprvé, aby hrkáním
popěvku „Páni, dámy, dejte něco od klapání“ prosí
zastoupila funkci zvonů, ale lze předpokládat, že tomu
o výslužku. Ta je pak spravedlivě rozdělena mezi
tak bylo někdy v druhé polovině devatenáctého století.
všechny účastníky.
Podstatné je, že hrkáči přebírají klapačky od svých
Úbytek dětí a někdy i neznalost (nechci věřit, že snad i
otců a každý rok se znovu na Zelený čtvrtek sejdou na
neochota) rodičů a nejmenších Radimáčků zapojit se
návsi u Šantrůčků. Přesně v 16 hodin pak nejrůznější
do této cenné tradiční akce přinutila některé starší
typy ručních hrkaček spustí svůj charakteristický
kluky táhnout tuto káru déle, než bývalo dříve zvykem.
zvuk. Projde se celá vesnice, včetně různých odboček,
Patří jim za to velký dík. Poděkování patří i rodině Pidikde se skupina rozdělí, aby se na další křižovatce zase
mových za udržování jidášského převleku a také všem
spojila. Samozřejmě se to neobejde bez vzájemného
rodičům, kteří svým klukům umožní prožít velikonoční
pošťuchování, která strana byla více slyšet. Sotva hoši
klapání. V Pardubickém kraji se tento fenomén udržuje
dojdou na horní část Radimi, kde obchůzku zakončí
už jen v pásmu několika vesnic mezi Holicemi, Vysotrojím obejitím a pokleknutím u kříže na návsi,
kým Mýtem, Luží a Hrochovým Týncem. Ovšem
už se opět musí vydat zpět na dolní konec. To aby stihli
v každé vesnici je průběh a čas obchůzek jiný. Také
začátek druhé čtvrteční pochůzky v 18 hodin. Velký
pojetí závěrečné obchůzky se odlišuje. Jediné spojení,
pátek začíná hrkáčům velmi brzo. První hrkání zazní
a to zcela určitě nejdůležitější, je v udržování krásné
ještě za tmy, ve čtyři hodiny ráno. Z peřin se nikomu
lidové tradice.
moc nechce, ale i ti nejmenší
vědí, že povinnost je povinnost.
Další dvě páteční obchůzky jsou
ve stejnou dobu jako ve čtvrtek.
Vedoucí skupiny musí pilně
hlídat, aby se na pochůzku
dostavili všichni a pokud někdo
chybí, nemá pak nárok na plnohodnotnou odměnu. Bílou
sobotu vítají hrkáči opět velmi
časně ve čtyři ráno. Pak mohou
ještě na chvíli pod duchnu, ale
již po sedmé hodině se scházejí
a začíná strojení Jidáše. Po
dlouhých desetiletích, kdy se
jidášská obchůzka připravovala
a začínala u paní Pištorové v čp.
23, převzali její úlohu v posledních letech Pidimovi z čp. 21. Před jidášskou obchůzkou
Jidáš zamaskovaný slaměnými Zleva: Tadeáš Štěpánek, Jan Travnický, Matěj Říha (vede Jidáše), Ondřej Stehno, Pavel
víchy, se začerněným obličejem Aksler (Jidáš), Dominik Pidima, Miloš Kolář, Petr Pidima, Šimon Pidima, Jan Bureš
a otrhaným kloboukem, kterého (Foto Zdeněk Pidima)
L.A.
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DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

RODINNÉ CENTRUM DaR LUŽE

V sobotu 12.5. 2012 proběhne ve Východních Čechách
druhý ročník zájmově turistické akce Den otevřených
ateliérů. Po celý den budou široké veřejnosti zpřístupněny prostory ateliérů a uměleckořemeslných dílen
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Široká veřejnost může navštívit umělce a řemeslníky v prostředí,
ve kterém tvoří. Stačí dvorek, zahrada, nebo přímo
ateliér a tam vystavit svoje díla. Někdy se umělci spojí
a soustředí se u jednoho z nich, nebo v prostředí, které
je jim blízké. Ze strany umělců není třeba dělat velkolepé výstavy, na to jsou galerie. Stačí komorní prostředí a chuť si popovídat s návštěvníky o umění,
o životě, nebo jen probrat, na co přijde řeč.

I za teplejšího počasí Rodinné centrum DaR Luže
nabízí zajímavý program pro rodiče, prarodiče a děti.
Především již budeme mít k dispozici na zahradě velké
pískoviště se spoustou hraček, takže se děti vyvětrají a
zároveň si krásně pohrají. Dále stále budou probíhat
tvořivé pátky dopoledne, kdy si vždy na aktuální téma
(vizwww.materskecentrum.estra-nky.cz) děti vyrobí
něco zajímavého (zvířátka, kytičky, panáčky,…). K
tomu samozřejmě používáme všechny možné
techniky, takže se toho hodně naučí nejen děti, ale i
rodiče. V pátek je také vždy na programu pohádka pro
děti.
Dále vás rádi uvidíme v úterý dopoledne na
„Písničkách ve hře, písni a tanci“ a odpoledne na
zdravotním cvičení s Janičkou a „čaji o páté“ a ve
středu dopoledne také na zdravotním cvičení s
Janičkou.
Také bychom Vás chtěli informovat o úspěchu našich
dětí, které se aktivně zúčastnily soutěže v časopisu
„Pastelka“ a vytvořily spoustu nádherných koláží o
skřítcích Pickovi a Wickovi, které doplnily krásnou
pohádkou. Odměnou jim za to je první místo a každý z
nich obdržel hrníček se sadou barviček na keramiku.
Gratulujeme!
Pravidelný program:
9:00 - 11:30 a 14:00 - 18:00
9:00 - 11:30 a 18:00 - 20:30
(Večery pod lampou)
Pátek
9:00 - 11:30
(Vstupné na pravidelný program je 10,- za dospělého)
Úterý
Středa

Jmenuji se Zuzana Melckenbeeck Vysoká. Jako podpis
na svých výtvorech používám zkratku "MELVYS". Ráda
bych vás pozvala na svou výstavu, která je součástí
akce "Den otevřených ateliérů", a to na Košumberk 9 do
"Holubníku žen králových" v sobotu 12. dubna 2012 od
11,00 do 22,00 hodin.
Budou tam k vidění mé grafiky (lepty, rytiny, linoryt,...), dále soubor olejových obrazů "Tajuplná příroda"
a do třetice sada maleb zátiší. Budete moci navštívit
salonek, kde naleznete mou současnou tvorbu
v podobě hraček, šperků, malby na textil, na hedvábí,...V případě zájmu si budete moci vystavené výtvory
zakoupit. Pokud přijdete, setkáme se osobně během
mého tvoření v příjemném nekuřáckém prostředí.
Mimořádné akce:
Sobota 5.5. 15:00 - 18:00 - Sobotní tvořivé dílny:
KERAMIKA, vstupné 30,- Kč
Sobota 12.5. 15:00 - 18:00 - Sobotní tvořivé dílny:
DÁREČKOVÁNÍ v DaRu maminkám k svátku, pro malé
i velké děti a pro dospělé, co rádi tvoří. Na programu
bude kurz "malování na hedvábí"- v nabídce je šála,
šátek, kravata. Materiál obstaráme (hedvábí je nutno
zakoupit za pořizovací náklady), barvy budou v ceně
kurzovného, jen je potřeba předem nahlásit (do 7.5.na mail anahoj@atlas.cz), o co byste měli zájem, jinak
riskujete, že na vás nezbyde materiál na to, co byste
chtěli. Dále bude na programu výroba „mejdlíček“,
která si vytvoříte dle vlastní představy (vůně, barva,
tvar, dekorace). Můžete si přinést vlastní formičku a již
velmi oblíbená Fimo hmota a tvoření šperků a ozdob
dle přání a možností. Vstupné 30,- + peníze na
doplňky a hedvábí.

Těším se na vás Melvys

Úterý 15.5 od 16:00 - informačně - vzdělávací beseda
pro maminky na rodičovské dovolené: "Slučitelnost
RD a zaměstnání" - děti vezměte s sebou, o jejich
zábavu se postarají na zahradě či v herně (podle
počasí) naši skautští vedoucí. Společně tak oslavíme
Mezinárodní den rodiny.
Besedu vedou zkušené školené pracovnice Centra pro
rodinu v Hradci Králové Věra Traxlerová a Mgr. Eva
Barabášová.
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Hovořit se bude o osobním růstu, o hodnotách RD,
o rodinných kompetencích, o návratu do zaměstnání, o
tom, co všechno můžeme nabídnout zaměstnavateli
apod. Vstupné dobrovolné.
Pátek 1.6. od 15:00 - DEN DĚTÍ - na programu bude
zajímavý program pro děti a hlavně skákací hrad!!!
Podrobnosti sledujte na plakátech a našich webových
stránkách.
Více informací na www.materskecentrum.estranky.cz
(Mimořádné akce najdete také na
www.kamsdetmi.com a www.luze.cz)
Na tomto místě bychom rádi jménem Rodinného
centra DaR Luže srdečně poděkovali firmě ALFA 3
s r.o. Luže za finanční podporu. Děkujeme!

9. DĚTSKÝ DEN NA KOŠUMBERKU
Areál hradu, neděle 10.6. od 14 hodin.
Milé děti, milé maminky a tatínkové, a stejně tak
i vážení sponzoři,
ve spolupráci s městem Luže se letos podeváté
otevřou brány hradu dětským návštěvníkům.
Děkujeme předem za váš zájem nás podpořit návštěvou nebo i sponzorskými dary.
Tématem letošního ročníku bude Odpoledne v Africe
- podíváme se, jak může vypadat jedno takové
odpoledne na černém kontinentu, když děti nemají
zrovna přístup k počítači, nemají kolo ani krabice plné
her z hračkářství a přece si chtějí jako správné děti
hrát. Součástí dětského dne bude jako obvykle
i představení dětí ze ZUŠ Luže, které pod vedením
paní Jany Hrubé připravily premiéru svého
představení Cantervillské strašidlo od Oscara Wilda.
Nezapomeneme ani na obvyklou tombolu a losování
se spoustou zajímavých cen.
Chtěli bychom touto cestou oslovit i případné
dobrovolné spolupracovníky, kteří by se s námi chtěli
spolupracovat na organizaci - například převzít jedno
stanoviště, nebo třeba i provázet slovem. Případní
zájemci volejte na 739 345 651 nebo piště na email
alkocian@centrum.cz.
Náš dětský den se každoročně snaží pomáhat.
Letošní pomoc se bude týkat nemocnice ADRA
v keňském ITIBO, na kterou poukážeme veškerý
výtěžek ze vstupného i z lístků prodaných do
tomboly. Navíc, stejně jako v loňském roce, bude na
místě i jeden stánek s panenkami, které během roku
šijí dobrovolnice, ale i dobrovolníci pro podporu
projektu UNICEFU. Cena jedné panenky je 600 Kč
a její koupí zprostředkujete nákup vakcíny proti šesti
smrtelným dětským nemocem pro jednoho pacienta
někde v třetím světě.
Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.
Za organizátory 9. dětského dne na Košumberku.
Aleš Kocián

Dne 31. 3. 2012 se konala Výroční členská
schůze Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Luži, která
zhodnotila práci za minulý rok a schválila řadu
dalších akcí na tento rok pro své zdravotně
postižené členy v rámci jejich zdravotních
možností.
Výbor ZO SPCCH touto cestou děkuje všem
sponzorům za poskytnuté dary na zpříjemnění
celé atmosféry členské schůze.
Výbor ZO SPCCH Luže
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ČEŠTÍ FUTSALISTÉ OTOČILI ZÁPAS
A POSTUPUJÍ NA MS

TJ LUŽE a hlavní partner turnaje STAVER s.r.o.
Vás srdečně zvou na 18. ročník turnaje v malé kopané pod názvem
STAVER CUP 2012

Praha: 11.4. 2012 Česko - Slovinsko 4:1 (2:1)
Branky: 7. R. Mareš, 12. Kopecký, 27. Gerčák, 40. Rešetár - 3. Pertič. Rozhodčí:
Ivanov, Drebužan (oba Ukr.).
Sestavy: ČR: Gerčák, Žďánský - R. Mareš, Rešetár, M. Mareš, Janovský, Sláma,
Havel, Belej, Kopecký, Seidler, Novotný.
Slovinsko: Puškar, Mohorič - Mordej, Grzelj, Osredkar, Pertič, Zorč, Drobne, Čujec,
Uršič, Fetič, Rosič
Potřetí v řadě se čeští futsalisté probojovali na mistrovství světa ve futsale. Ačkoliv
prohráli první barážový zápas ve Slovinsku 2:0 a dotahovat museli i v pražské
odvetě, ukázali svěřenci Tomáše Neumanna svoji sílu a opět potvrdili nervy z oceli,
když si postup zajistili až v závěrečné minutě zápasu. Na podzim se tak mohou vydat
do Thajska.
A velkou měrou se na tomto úspěchu ,celosvětového formátu, svými výkony
a vstřelenými brankami podílel lužský odchovanec Marek Kopecký. Gratulujeme.
M. V.

Termín konán: sobota 21. 7. 2012
Místo konání: travnaté hřiště TJ Luže, event. umělá plocha – varianta
„brod“ jako v roce 2010
Startovné: předem 800 Kč,
na místě nebo po 14. 7. 1000 Kč
Do turnaje jsou přihlášena družstva, která provedou platbu 800 Kč
nejpozději do 14. 7. 2012 poštovní poukázkou typu C na adresu:
Blanka DOSTÁLOVÁ
Družstevní 322
538 54 Luže
nebo uhradí hotově proti potvrzení po domluvě telefonicky na číslech:
777 263 691- Jiří Kopecký
605 291 037 - Petr Mužíček - na zadní stranu složenky do kolonky „Zpráva pro
příjemce“ napište název mužstva a své telefonní číslo (pokud zašlete přihlášku
s pozdějším datem, zkontrolujte si telefonicky zařazení do turnaje).
S pozdějším datem podání se vystavujete riziku, že nebudete do turnaje
zařazeni!
Je bezpodmínečně nutná platba předem!
Platba převodem na účet č. 1142882349/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte
název družstva a telefonní kontakt na zodpovědného člověka.
Prezentace: vedoucí mužstev v 7,15 – 7,45 hod. Při prezentaci je bezpodmínečně
nutné předložit doklad o zaplacení startovného.
Losování do skupin: vedoucí mužstev v 7,45 hod.
Systém hry se upřesní podle počtu přihlášených mužstev!
Stručná pravidla: - podle pravidel malého fotbalu. Pořadatel si však vyhrazuje
právo některých změn, které budou dány na vědomí před zahájením turnaje na
informační tabuli.
- počet hráčů 4 + 1
- každé družstvo musí mít jednotná trika, hráči obuv s gumovou podešví,
je bezpodmínečně nutné mít vlastní míč!!!
- hráči nastupují na vlastní nebezpečí
- čekací doba není, utkání lze zahájit dle popsaných pravidel - potom
následuje kontumace 3:0
- porušením těchto pravidel bude mužstvo vyloučeno z turnaje bez nároku na
vrácení startovného
!!! při nedostavení se k prezentaci včas se startovné nevrací a mužstvo nebude
do turnaje zařazeno !!!
Ceny: zajištěny od sponzorů turnaje
!!! Občerstvení zajištěno v areálu stadionu po celý průběh turnaje!!!

STAVĚNÍ MÁJKY „U HVĚZDY”

Tradičním hlavním partnerem turnaje je
Firma zabývající se komplexní výstavbou pozemních staveb, zejména pak
výstavbou rodinných domů na klíč, kompletními rekonstrukcemi,
modernizacemi stavebních objektů, stavební údržbou objektů, prováděním
zemních prací, řezáním živičných povrchů, dovozem písku, kameniva...

V Luži "U Hvězdy" se letos opět stavěla májka. Jak se zdá, vrací se zde tradice, u které se po
dlouhé zimě setkávají sousedé a známí, mladí i ti starší.
J.K.

INZERCE
Pronajmu v činžovním domě ve Skutči (ul.V.Nováka) nebytové prostory o rozloze 49m2 s vlastním parkovištěm a možností reklamy.Výše
nájmu 3.500,-Kč + inkaso 1.250,-Kč. Bližší
informace na tel. čísle 774 261 144.

Nabízím k prodeji pomník - jednohrob
s možností pronájmu hrobového místa
na hřbitově v Luži. Informace na
tel. čísle 466 688 486 nebo 721 721 963.

TRAFIKA LUŽE
nákupní středisko
nově nabízí produkty terminálu
SAZKA, a.s.
(sázení, dobíjení MB, placení faktur,
vstupenky na sportovní
a kulturní akce atd.)
Rádi Vás obsloužíme.
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Více fotografií nejen k této akci naleznete na www.luze.cz v sekci Fotogalerie.
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