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ŠKOLNÍ VÝSTAVA SKLIDILA ÚSPĚCH NEJEN U DOSPĚLÝCH
KAM VYRAZIT
4. října – 15. listopadu 2015
„MYSLIVOST NA LUŽSKU“
Výstava - hrad Košumberk
15. října 2015 od 15,00
BESEDA PRO TĚHOTNÉ
Rodinné centrum DaR
16. - 17. října 2015
STEAK VÍKEND
Restaurace Na Kovárně
17. října 2015 od 15,00
VZPOMÍNKOVÉ ODPOLEDNE
Hrad Košumberk
22. října 2015 od 14,00
ZAVÍRÁNÍ ARBORETA
Hamzova léčebna
24. října 2015 od 15,30
CESTA DO NEPÁLU
Cestopisná přednáška
HL – kongresový sál

Výstavu „Hurá do školy“ navštívilo od 1. září do 30. září celkem 1 364 návštěvníků, kteří mohli nahlédnout do historie školství
v Luži a okolí. Více k výstavě naleznete na straně 8.

REKONSTRUKCE ULICE HAMZOVA
V těchto dnech se dokončují práce na rekonstrukci
ulice Hamzova. Ve vrchní části došlo k odstranění
asfaltového povrchu a navrácení původní žulové
dlažby. V rámci této rekonstrukce došlo i na realizaci
dešťové kanalizace, která v tomto úseku chyběla
a všechna voda tak mířila z kopce do ulice Na Výsluní.
Z chodníku pak byly odstraněny polámané betonové
dlaždice a položena nová zámková dlažba z imitace
žuly. Součástí stavby jsou také dvě odstavná stání pro
dva autobusy, které až do nynějška neměly kde
zaparkovat, když přivezly turisty nebo poutníky.
Zbývající část plochy pod platany bude moci být
finálně upravena až po dokončení revitalizace areálu
rezidence, na kterou nový majitel, královohradecké
biskupství, zahájil přípravné práce

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016
Vážení spoluobčané, podzim patří vždy sestavování rozpočtu města na rok následující. Rozpočet se samozřejmě
sestavuje na základě střednědobého výhledu, ale budeme rádi, když nám napíšete, co vás ve městě či místní části
trápí a na co by podle vás měly být uvolněny finanční příspěvky. Náměty posílejte do konce měsíce října
na městský úřad a to buď písemně nebo mailem. E-mail : epodatelna@luze.cz.

DOTACE PRO SPOLKY 2016
Vzhledem k novelizaci zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválilo
Zastupitelstvo města Luže Pravidla pro poskytování dotací na podporu spolkového života a volnočasových
aktivit.V souladu s těmito pravidly mohou být podány žádosti o finanční dotaci z rozpočtu města Luže na rok 2016
v termínu od 25. října 2015 – 4. ledna 2016 na podatelně Městského úřadu Luže v písemné formě.
Žádost musí obsahovat: žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže (formulář), doklad o registraci
organizace, stanovy, doklad o zřízení účtu, usnesení o zvolení statutárních zástupců.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.luze.cz.

23. - 25. října 2015
STŘEDOVĚKÉ HODY
Restaurace Vídeň
11. listopadu 2015
PRVNÍ POMOC
Přednáška – RC DaR
Více informací k akcím:
FB město Luže

www.luze.cz
Rádio Luže

NABÍDKA PRONÁJMU
BYTU MĚSTA LUŽE
Město Luže pronajme
byt v čp. 286
ulice Komenského, Luže
od 1. 12. 2015
Byt v přízemí, o velikosti 3+1,
koupelna s WC, chodba, sklep
podlahová plocha bytu 89,67m2
Nájemné 4 300,-Kč/měsíčně + služby.
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Z KRONIKY OBCE SRBCE, DÍL PRVNÍ (1938 – 1945)
V letošním roce si připomínáme 70 let od konce
druhé světové války. O velkých dějinách nám vyprávělo
a vypráví mnoho médií, řada výstav i vzpomínkových
akcí. Na stránkách zpravodaje ale nahlížíme do dějin
zdánlivě malých. V sérii článků jsme si postupně
připomněli život v Luži a okolí v letech 1938 - 1945
prostřednictvím zápisů kronik v Luži, Bělé či Radimi.
Nyní otevřeme zápisy z obce Srbce a koncem roku
zavítáme do tehdy spojených obcí Voletice - Domanice.
Kronikář Jaroslav Novák, srbecký řezník a předseda
osvětové komise, byl člověk se širokým rozhledem
a obecní úřad učinil s jeho výběrem za letopisce
velmi šťastné rozhodnutí. Stalo se tak v roce 1922
a pětatřicetiletý písmák, vlastenec a vzdělavatel (i když
měl za sebou „jen“ obecnou školu v Řepníkách, kde
se také narodil) začal s neutuchající vervou psát
své zápisky. Zachycují nejen všední život obce, ale
i záležitosti celostátní a jsou proloženy výstřižky,
kresbami a citáty, které přesně vystihují fakta událostí i
náladu společnosti.
1938
Vstupujeme do nového roku 1938, roku jubilejního
20ti letého trvání naší Česko – slovenské republiky.
Přejeme si v něm navzájem hlavně pokoj a mír,
abychom mohli v klidu pokračovat ve své drobné práci.
25. ledna večer bylo vidět na severní obloze veliké
světlo, které trvalo snad přes půlnoc. Až druhý neb třetí
den vysvětleno, že to byla polární záře.
Koncem května snad z příčiny Sudeto-německé otázky
byli povoláni záložníci různého stáří 32 až 50ti letí
na 4 neděle na cvičení. Ze Srbec však nenarukoval
žádný, jen z okolí. V tomto měsíci si koupil p. Josef
Fikejz, rolník z čp. 29 nový žací obilní stroj
„Samovazač“ za 10.000,- Kč.
2. července byla konána schůze občanstva v hostinci
u Mlíku za příčinou sestavení kandidátky k volbě členů
do obecního zastupitelstva a 17. července se zde volil
starosta (Frant. Pištora) a další obecní funkcionáři.
Volebním komisařem byl pan učitel Jar. Škroch z Luže.
V srpnu onemocněl dobytek v čp. 21 slintavkou.
Nákaza trvala až do října, onemocněl všechen dobytek
v obci (kromě čp. 2) a uhynuly celkem 4 kusy. Léčení
se provádělo očkováním, dále pak čistou kořalkou
aneb černým kafem na srážení horečky.
23. září byla vyhlášena mobilizace do 40 let. Do 24
hodin narukovalo od nás 6 mužů (a eráru byli také

odvedeni tři koně). V polovině října se po demobilizaci
vrátili zpět. Současně do obce přibyly dvě rodiny ze
Slovenska, které utekly před zabráním Maďary.
První Vánoce v druhé (zmrzačené, jak se říkalo)
republice po odebrání pohraničí byly posmutné.
1939
15. ledna pořádal zdejší hasičský sbor svůj XI. ples.
Bylo velké náledí, ale přesto se vydařil. 23. ledna byla
zavedena branná výchova od 14-17, pak od 17-24 let
atd., až snad do 60ti let. Pro vojáky v záloze bylo
v sobotu a v neděli cvičení v přírodě. Naše obec
byla přidělena k obvodu Luže. Výcvik vedli důstojníci
a poddůstojníci branné moci, avšak dlouho to netrvalo,
v březnu vše padlo. Únorová schůze ob. zastupitelstva
projednávala elektrizaci obce (kabely a rozvody se
začaly pokládat v červenci). Začátek března nepřinášel
nic nového, jen slovenský rozhlas štval více než jindy
proti Čechům. 15. března o 6té hodině ranní oznamuje
rádio v opakovaných hlášeních, že mohutná říšskoněmecká vojska překročila hranice. Samostatnost
druhé republiky skončila. Rozhlas vyzýval ke klidu
a rozvaze. Bylo u ledaskoho všelijak, neboť půlletým
napětím byli lidé jak omámení.
V září byla spuštěna elektrická síť a v krátké době si
hospodáři pořídili 18 elektromotorů.
1940
V hospodářství jedno nařízení stíhalo druhé. V únoru
se povinně muselo prořezávat stromoví a provádět
ošetření postřiky. Který majitel by to neučinil, měl
to provést obecní úřad na jeho náklady. Pomlázka
byla letošní Velikonoce chudá, protože vajíčka se
nesměly dávat. Označení názvu obce umístěné dosud
na prvních domech při silnici muselo být sundáno
a dáno na samostatné sloupky k silnici na pravou
stranu asi 100 m před vjezdem do obce v německočeském provedení (Serbitz – Srbce). 6. června bylo
oznámeno bubnováním, že na kolách a motorových
vozidlech musí být přední i zadní brzda, červené
sklíčko na zadním blaťáku, zvonek a lampa. Na jiných
vozidlech – valnících musí být vzadu rovněž červené
sklíčko. Sečné kosy nesené či vezené musely být
opatřeny chráničem ostří. Všude ve veřejných
místnostech, zvláště v hostincích byly vyvěšeny tyto
plakátky: P.T. návštěvníkům děkujeme zdvořile, že
nemluvíte o politice.
9. listopadu se lovily ryby v horním rybníce. Vyloveno
30 kg větších a 10 kg menších, odebral je p. Dostál,

hostinský ze Řepník za 350 Kč. Dne 17. bylo
bubnováno, by každý majitel domácího šrotovníku jej
přihlásil a na to 18. měly být všechny zapečetěny
a nikdo nesměl bez zvláštního povolení šrotovat. Před
vydáním tohoto zákazu šly všechny šrotovníky celý
den jak o závod.
Dne 2. prosince provedený soupis zvířectva v Srbcích
vykazoval: 18 koní; 136 ks hovězího dobytka; 8 telat;
8 selat; 40 prasat do roku; 18 ks krmníků; 8 prasnic;
32 koz březích, jedna jalová, 7 koziček do
roku;
2 kozly; 445 slepic nosnic, 86 jatečných; 63 hus; 13
kachen a 152 králíků.
6. prosince vyšlo nařízení k odevzdání obecních
kronik. Kniha byla narychlo opsána, duplikát odevzdán
a pravou knihu kronikář pečlivě v obci uschoval.
1941
Příděl tuků byl opět snížen a na měsíc muselo každé
osobě vystačit 7 dkg másla nebo sádla. Čím dál tím
více byl omezován prodej lihových nápojů. Poznámka
kronikáře – snad docela správné, neboť v této vážné
době se leckomu a leccos nelíbilo a po dodání si kuráže
mu něco mohlo, jak se říká, řídkými zuby prolétnout
a mohl by býti za mřížemi hned (což se někdy i stalo).
Mládež z Národního souručenství Srbce – Domanice si
založila sportovní kroužek „Wolleibal“, hřiště si
upravili ve skále pod Hrstkovými.
Statistický úřad z Prahy si vyžádal soupis ovocných
keřů a stromů v obci, zjištěno bylo 1.800 švestek, 150
hrušní, 400 ks jabloní, 70 třešní a 28 vlašských ořechů.
Povinně zavedené dvoučlenné noční hlídky musely
u sebe nosit legitimace, aby se mohly kontrolním
orgánům prokázat. Muži měli na rukávech červenou
pásku s písmeny CPO (civilní protiletecká ochrana).
Hlídka byla protipožární a také kontrolovala zatemnění,
její stanoviště bylo v bývalé kapličce vedle zbrojnice.
V květnu se na vrších začala stavět 32 m vysoká
dřevěná rozhledna – trigonometrický bod. Má sloužit
katastrálnímu zaměřování. V zemi pod věží je zapuštěn
kamenný mezník s vyrytým křížkem a písmeny
KV (katastrální vyměřování – katastral vermessung)
s letopočtem. Začátkem října tu asi po čtyři dny nějaký
inženýr vyměřoval.
Obecní sluha Ludvík Stratílek roznesl všem majitelům
domů malé plakátky, které obdržel obecní úřad. Na bílé
čtvrtce vytištěné velké písmeno V. Každý si musel
za 5 haléřů koupit tolik plakátků, kolik měl oken do
veřejného prostranství. Dokonce přišlo obecnímu
úřadu 6 metrů dlouhé bílé plátno s červeným nápisem
Deutschland siegt für Europa – Německo vítězí pro
Evropu, které se muselo natáhnout přes silnici jako
slavobrána. Ve Štěnci i ve Voleticích udělali z toho
opravdovou bránu jak o veselosti, i smrčky u toho měli
(scházeli k tomu jen dva chlapi a flaška likéru). Vše
to bylo dělané jen na vybírání peněz. No a teď už to snad
již musí vyhrát s tím „V“…
Zdroj: SOkA Chrudim, ObÚ Srbce, Kronika obce; připravil
Libor Aksler
Z dějin obce máme málo kvalitně naskenovaných fotografií,
máte-li nějaké, kontaktujte, prosím, autora (731 557 478).
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KRÁTCE
KANALIZACE MEZI FAROU A NÁKUPNÍM
STŘEDISKEM
V rámci přípravných prací na realizaci propoje mezi
ulicí U Stadionu a ulicí Dukelská se zjistilo, že stávající
kanalizace není v dobrém stavu. Bylo tedy s firmou
VaK Chrudim vyjednáno, že ještě před realizací
samotné komunikace dojde k výměně splaškové
kanalizace v úseku od sportovní haly až k šachtě
v hlavní komunikaci u fary. Akce bude probíhat
od poloviny října do konce letošního roku. Město tak
odstěhovalo kontejnery na tříděný odpad k trafostanici
u technických služeb. Zde budou až do realizace
propoje, poté se vrátí na nově vybudované místo
u hasičské zbrojnice. V rámci stavby dojde i k omezení
stání na parkovišti u fary. Děkujeme za pochopení.
KANALIZACE RADIM – BĚLÁ
Výběrové řízení na realizaci kanalizace Bělá-Radim
vyhrála firma HABAU CZ s.r.o. z Českých Budějovic
s cenou díla 36.385.000,- Kč bez DPH. Výběrového
řízení se zúčastnilo 12 firem. S firmou bylo
dohodnuto, že se začne obcí Bělá. Během první
půle měsíce října proběhnou konzultační schůzky
s občany v dané obci.
OPRAVENÉ CESTY V NAŠICH LESÍCH
Našim Lesům se podařilo v minulém roce získat
dotaci na opravu lesních cest a tak jste letos měli
možnost se projít po nádherně upravených páteřních
cestách. Dotace byla získána ve výši téměř 50%, což
představuje necelé 2 mil. Kč. Naše Lesy se i nadále
budou ucházet o vhodné dotační tituly v této oblasti.
ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH NA KAŠTANCE
Na základě žádosti občanů z Kaštanky město rozšířilo
stávající parkovací plochy celkem o 10 míst. Kapacita
parkování se tak v této čtvrti zdvojnásobila.

ZPRÁVY Z MATRIKY
V září oslavili své životní jubileum
75 let - Eva Tichá, Luže
80 let - Marie Stoklasová, Zdislav
81 let - Alenka Víchová, Luže
82 let - Věra Brožková, Zdislav
84 let - Jiljí Zídka, Luže
František Drahoš, Rabouň
Zdeňka Moučková, Bělá
85 let - Marie Weidingerová, Luže
František Kopecký, Dobrkov
86 let - Miloslava Štiková, Bělá
Alexandr Křemen, Brdo
Na hradě Košumberku uzavřeli manželství
Patrik Morávek a Lisa Janine Middelberg
Jakub Macák a Jana Krejsová
Lukáš Pelinka a Tamara Kušnirová
Na Městském úřadu v Luži uzavřeli
manželství
Lukáš Gábor a Veronika Feková
Zlatou svatbu v rodinném kruhu oslavili
Otakar a Jiřina Obolečtí z Luže
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Miloslavem Bartošem, Bělá - 93 let
Miloslavem Macákem, Luže - 75 let
Na Městském úřadu v Luži byly 19. září 2015
slavnostně přivítány děti
Michaela Matějková, Košumberk
Vojtěch Psota, Luže
Lucie Anna Křepelková, Luže
Ondřej Dvořák, Luže

VÝPIS USNESENÍ
Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 30. ČERVENCE 2015
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ LUŽE
Rada města schvaluje:
01/16
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v bytovém
domě v Luži čp. 259, ul. U Stadionu panu J. Fekovi,
Luže na dobu určitou 1 měsíce, dle přílohy.
02/16
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v bytovém
domě v Luži čp. 259, ul. U Stadionu paní M. Duždové,
Luže na dobu určitou 1 měsíce, dle přílohy.
ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 27. SRPNA 2015
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ LUŽE
Rada města schvaluje:
01/017
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v bytovém
domě v Luži čp. 259, ul. U Stadionu panu J. Fekovi,
Luže na dobu určitou 1 měsíce, dle přílohy.
02/017
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v bytovém
domě v Luži čp. 259, ul. U Stadionu panu S. Kloučkovi,
Luže na dobu určitou 1 měsíce, dle přílohy.
03/017
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v bytovém
domě v Luži čp. 259, ul. U Stadionu paní M. Duždové,
Luže na dobu určitou 1 měsíce, dle přílohy.
04/017
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu mezi městem Luže a
paní Ing. Janou Svobodovou, dle přílohy.
05/017
Veřejnoprávní smlouvu č.01/2015 mezi Městem Luže
a panem Pavlem Křepelkou, Luže, dle přílohy.
06/017
Veřejnoprávní smlouvu č.02/2015 mezi Městem Luže
a paní Janou Hrubou, Luže, dle přílohy.
07/017
Udělení výjimky z OZV č.1/2013, dle přílohy.
08/017
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Městem Luže a manželi K. a M.
Brychtovými, Dobrkov, dle přílohy.
09/017
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi Městem Luže a firmou EPP ENERGO
a.s., dle přílohy.
10/017
Finanční příspěvek na nákup školních pomůcek pro
žáky prvních tříd ve výši 1 000,-Kč na žáka.
Rada města doporučuje ZM schválit:
11/017
Prodej p.p.č. 1003/1 v k.ú. Luže za cenu 50,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem paní J. Čulíkové, Luže, dle
přílohy.

12/017
Prodej p.p.č. 800/12 v k.ú. Radim o výměře 21m2 za
cenu 30,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem paní
Mgr. M Zedníkové a panu D. Erychlebovi, Košumberk,
dle přílohy.
13/017
Koupi p.p.č. 1702/3 v k.ú. Doly o výměře 35m2 za cenu
2 300,-Kč od firmy Lesy ČR s.p., dle přílohy.
14/017
Směna části p.p.č. 799/3 v k.ú. Radim o výměře 54m2
ve vlastnictví Města Luže za část p.p.č. 47 a část st.p.č.
17 vše k.ú. Radim ve vlastnictví pana L. Akslera Radim.
Rozdílové metry budou prodány za cenu 30,-Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem, dle přílohy.
Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 9. ZÁŘÍ 2015
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ LUŽE
Rada města schvaluje:
01/018
Výběr zhotovitele splaškové kanalizace Radim – Bělá,
firma Habau, dle přílohy.
02/018
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v bytovém
domě v Luži čp. 259, U Stadionu, paní Ivaně
Rabochové, Luže na dobu určitou jednoho roku, dle
přílohy.
03/018
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 14 v bytovém
domě v Luži čp. 259, U Stadionu, paní Blance
Malinské, Luže na dobu určitou jednoho roku, dle
přílohy.
03/018
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v bytovém
domě v Luži čp. 259, U Stadionu, paní Jiřině Vrbové,
Luže na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
04/018
Prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v
Luži čp. 241, Komenského ulice, na dobu určitou - tři
měsíce, dle přílohy.
05/018
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v
PO na výdaje JSDHO pro rok 2015 – akceschopnost
jednotek, dle přílohy.
06/018
Žádost ZŠ Luže o souhlas s přijetím účelově určeného
finančního daru, dle přílohy.
07/018
Rozpočtovou změnu č. 5/2015, dle přílohy.
08/018
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu
provést stavbu č. IE-12-2005564/1 Dobrkov 16,
výměna podpěrného bodu nn, NNmezi Městem Luže
a ČEZ Distribuce, a.s., dle přílohy.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem,
kteří se přišli rozloučit
s panem Miloslavem Bartošem
na poslední cestě životem, za květinové dary
a projevy soustrasti.
Manželka a syn Mirek s rodinou
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Odešel jsi od všeho, co jsi měl tak rád, dál však
žiješ v našich srdcích a vzpomínkách.
21. října uplyne už 15 let, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel a otec p. Vlastislav Aksler
z Radimi.
Rodina Akslerova
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CO NOVÉHO VE ŠKOLE?

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE

Nový školní rok zahájila naše škola 1. září výchovnými
koncerty pro 1. a pro 2. stupeň hudební skupiny
MARBO v krásném prostředí hradu Košumberk.
Počasí bylo naštěstí příznivé a tak si žáci odnesli nejen
hudební zážitky, ale i příjemné chvíle z pěkného
prostředí. 1. třída měla slavnostní zahájení ve třídě za
přítomnosti rodinných příslušníků. Tohoto zahájení se
zúčastnil také pan starosta Radek Zeman, který přišel
popřát prvňáčkům radostný začátek školního roku.
Během školních prázdnin škola pokračovala v opravách
a úpravách školního prostředí. Výrazné změny
zaznamenali žáci 1. stupně, již při vstupu do budovy.
Škola zrekonstruovala šatny, původní drátěné klece
byly zrušeny a nahrazeny šatními skříňkami, které mají
vhodnou velikost a vnitřní prostor. Jsou navíc
uzamykatelné a tak se zvýšila i bezpečnost uložených
věcí. K tomuto kroku jsme přistoupili poté, co jsme
podobné skříňky zavedli na jaře i na 2. stupni a které se
dobře osvědčily.
Další změny zaregistrovali žáci 1. stupně i při návštěvě
sociálního zařízení, které bylo také nemalým nákladem
zrekonstruováno, a doufáme, že zvýší nejen užitnou
hodnotu, ale také komfort při jeho používání.
Vzhledem k tomu, že WC-mísy jsou závěsné a mají
zabudována automatická čidla, se zkvalitní také
možnosti údržby celého zařízení.
Během prázdnin také pokračovalo v režii MěÚ budování
dětského hřiště za budovou 1. stupně. K oplocení,
fotbalovým brankám, stolům na stolní tenis a lanovým
prolézačkám, určeným zejména školní družině, přibylo
doskočiště s rozběhovou dráhou, které budou při
tělesné výchově využívat oba stupně školy. Zároveň
byly provedeny určité parkové úpravy u obou budov
školy.

Hop a skok po prázdninách v naší školce. Někdo přišel
do školky poprvé, jiný se již těšil na kamarády, které
celé prázdniny neviděl.Některým dětem ještě ukápla
nejedna slzička, při cestě do školky. Po prázdninách
jsme se sešli v našich třídách, kde jsme přivítali nové
kamarády. Děti byly plné dojmů a zážitků z prázdnin.
Vyprávěly, kde byly, čím cestovaly a co zažily. Nové
děti se seznamují s prostředím MŠ, třídami, zahradou,
kde si hrají na pískovišti, prolézačkách…
Společně si zpíváme, cvičíme, malujeme. Učíme se
třídním pravidlům (srdíčková - máme se rádi, jsme
kamarádi,umíme se rozdělit…, pusinková - hezky se
oslovujeme, umíme poprosit i poděkovat…, ručičková
- uklízíme hračky, myjeme si ruce…, oušková - když
jeden mluví, ostatní mu naslouchají…, nožičková nechodíme na schody, když nám to dospělý neřekne).
V druhé polovině září k nám přijelo divadlo Šeherezáda
s pohádkou Ježeček Bodlinka a jablíčko. Přejeme
si,aby děti chodily do naší školky s radostí a s chutí
naučit se něčemu novému.
Kolektiv MŠ

Na 2. stupni se potýkáme s vlhkostí nejstarší části
obvodového zdiva. O prázdninách jsme provedli
rekonstrukci školní dílny, která je umístěna v postižené
části. Bylo odstraněno staré obložení, provedena
sanace zdiva a vytvořen odvětrávací rošt s novým
obložením. Zároveň bude zapojena jednotka
elektroosmotického vysoušení, aby se situace
neopakovala za několik let znovu. Současně s tím byla
provedena nová elektroinstalace, včetně rozvodů pro
žáky i pro stroje na přípravu polotovarů pro školní
dílnu.

pořádáme nábor
pro chlapce i dívky od 4-7 let
Každý pátek od 17:00 – 18:00 hodin
velká tělocvična v Luži
Děti, vezměte si s sebou tričko, kraťasy, tenisky
(sportovní obuv bez černé podrážky), pití
a fotbalový míč (pokud máte).

SRPŠ - INDIÁNSKÉ ODPOLEDNE
Dne 18. 9. 2015 se uskutečnilo odpoledne v indiánském
duchu. Kvůli nepříznivému počasí jsme program
přesunuli do sportovní haly. Manželé Jasanští nás
provedli hudební cestou kolem světa. Mohli jsme si tak
vyzkoušet netradiční hudební nástroje, od australského
didjeridoo po valašskou koncovku. Na závěr jsme si
užili bubnovaní v afrických rytmech a další zábavu pro

FOTBALOVÁ
ŠKOLIČKA

Poprvé začínáme 9. 10.

děti i rodiče. Nejen děti se tak dozvěděly a vyzkoušely
spoustu nových věci. Nakonec se počasí umoudřilo
a dovolilo nám rozdělat i ohýnek u fotbalového hřiště
k další zábavě a opékání. Bylo to pro všechny
zúčastněné obohacující odpoledne. Děkujeme všem
za účast a těšíme se na další společné akce.
SRPŠ

Kontaktní osoba:
Jiří Kopecký 777 263 691

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
Vážení rodiče (zákonní zástupci) školou
povinných dětí, v současné době končí tříleté
volební období školské rady při ZŠ Luže a jsou
před námi tak volby nové. Na základě rozhodnutí
zřizovatele, rady města, je školská rada
šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva
členy volí pedagogičtí pracovníci ze svých řad
a dva zástupce volíte vy rodiče (zákonní
zástupci).
Volby do školské rady proběhnou v rámci
třídních schůzek, tj. 19. října 2015 na malé škole
a 21. října 2015 na velké škole. U svého třídního
učitele obdržíte hlasovací lístek s uvedenými
kandidáty. Zaškrtnete maximálně dva a lístek
odevzdáte u vchodu do budovy do zapečetěné
urny.
Uzávěrka podávání návrhů je středa 14. 10. 2015
a návrhy podávejte přímo řediteli školy písemně
nebo mailem. Písemně na adresu Základní
škola Luže, Komenského 254, 538 54 Luže,
mailem na redzs@luze.cz. Jména kandidátů
budou zveřejněna dne 15. 10. 2015 na stránkách
školy a města.
Návrh kandidáta se podává v následující
struktuře:
Navrhuji kandidáta/y na členy školské rady při ZŠ
Luže Jméno, příjmení, věk, bydliště, povolání,
datum a podpis kandidáta na znamení souhlasu
se svým navržením.
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NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA DAR
Sotva jsme si stihli zvyknout na to, že děti chodí do školy,
do kroužků a náš život dostal po prázdninách nový řád,
venku už je cítit, že se blíží zima. Než ale vytáhneme ze
skříní kabáty, čepice a rukavice, je potřeba zajít alespoň
jednou pouštět draky a hlavně zrýt zahradu. Po Památce
zesnulých už by se totiž prý nemělo šťourat do Země.
Začnou se nám také krátit dny a ochlazovat. Přichází jiný
čas, čas na to se setkávat při čaji a povídání s druhými.
Příležitostí k tomu najdete jen v říjnovém programu
našeho lužského Rodinného centra DaR dost. Takže
neváhejte a přijďte!
Pravidelný úterní program, který je určený těm
nejmenším dětem, pro vás připravuje Kristýna
Košvancová s malou Toničkou, v pátky se budete
setkávat s Janou Frenclovou a malou Kristýnkou,
nejmladší z Janiných tří dětí.
Středečními odpoledni, která jsou určená školkovým
dětem a školákům, Vás bude nově provázet výtvarnice
Zuzka Melckenbeeck. Takže je jasné, že se bude hlavně
tvořit. Teď v říjnu si děti například vyrobí šnečky
z moduritu. Jedna středa v měsíci bude také pravidelně
věnována tvoření pro dospělé. Tentokrát to bude
ve středu 21. října od 16.30 tvoření nazvané Ozdob
si svoji plátěnou tašku. Dospěláci se přidají k dětem,
které budou zdobit své tašky už od 14.30.
Pískáníčko
Letos už potřetí otevíráme v Rodinném centru DaR
kroužek pískání pro ty nejmenší děti od čtyř let. S Bety
Jasanskou udělají první krůčky do světa hudby. Cílem
skupinových setkání je v dětech hravou formou
podpořit zájem o hudbu a hru na hudební nástroj –
zobcovou sopránovou flétnu, jednoduše píšťalku. Děti
se učí pracovat s dechem, s rytmem, s jemnou
motorikou, to vše spolu s písničkami a básničkami.
Programem provází holčička Písnička a její kamarádi.
Úvodní schůzka se konala 21. září, poprvé se děti
potkaly 5. října. Stále se ale ještě malí začátečníci mohou
přidat. O více informací volejte Alžbětě Jasanské, tel.:
606 728 504, nebo se zastavte v RC vždy v pondělí či
středu odpoledne.
Beseda pro těhotné
Jedinečnou příležitost mají letos na podzim nastávající
maminky z Luže a okolí. Připravili jsme pro ně besedu
s Verčou Pešinovou, porodní asistentkou a průvodkyní
besed pro těhotné v Chrudimské nemocnici. Nad otázkami:
kdy jet do porodnice, co si vzít s sebou, ale i nad tím, jak
dobře připravit porodní plán, jak se připravit na úspěšné
kojení a jak prožít porod co nejvíce v pohodě, se setkají ve
čtvrtek 15. října od 15 hodin v prostorách Rodinného
centra. Díky Verčiným zkušenostem určitě nebudou chybět
zajímavé porodní příběhy a povídání z praxe.
Lampiónový průvod
Už staří Slované a Keltové věřili, že oheň očišťuje
a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými
duchy. Proto v době Dušiček zapalovali ohně a svíčky.
V římskokatolické církvi je 2. listopad dnem liturgického
roku, kdy se církev modlí za zemřelé. V pátek 30. října se
k tomuto dávnému rituálu přidáme i my. V rámci
dopoledního programu budou děti společně vyrábět
lampióny. Odpoledne v 16.30 hodin potom vyrazí
Lampiónový průvod od Rodinného centra v Družstevní
ulici kolem Hamzovy léčebny na lužský hřbitov, kde
společně zapálíme světélka a zazpíváme písničku.

jako indiáni jednoho kmene. Snažili jsme se dopřávat si
zážitky, při kterých jsme si uvědomili, že důležité je
spolupracovat s ostatními, domlouvat se. Snažili jsme
se v dětech vzbudit zdravou soutěživost a chuť
vynakládat úsilí, které vede ke splnění stanovených cílů.
A snažili jsme se jednat v úctě a s respektem k ostatním
živým bytostem, zvířata a rostliny nevyjímaje.
Naším cílem bylo nabídnout malým dětem, které
většinou ještě nejezdí na běžné tábory, zážitky takové,
jako by na táboře byly.
Scházeli jsme se ráno v Rodinném centru, kde jsme tvořili
a připravovali se na celodenní pobyt v přírodě. Z centra
jsme odcházeli na louku u splavu pod Košumberkem, kde
jsme měli dvě týpí, táborovou jídelnu, cisternu s vodou,
chemickou toaletu… Ale také spoustu prostoru v lůně
přírody, stín a chladivou vodu v řece.
Byli jsme rozdělení do tří indiánských kmenů Navahové, Kriové, Mikmakové. Povídali jsme si, co bylo
pro tyto kmeny typické, čím se živily, jak bydlely, ale také
čím jsou známé (Například podle řeči Navahů byl
vytvořen šifrovací jazyk, který během 2. světové války
používali příslušníci americké námořní pěchoty. Nebo
tvar hokejek s rovnou čepelí pravděpodobně vymysleli
právě Mikmakové…) Společně jsme také z přírodnin
postavili indiánské vesnice, ale třeba i mandaly. Vytvořili
jsme si kruh života a s pomocí kompasu určovali
světové strany. A také jsme společně bubnovali a zpívali.
Předposlední táborový den byl věnovaný velké výpravě
podle indiánských značek, které se všichni naučili.
Takže se vám například mohlo stát, že jste potkali oddíl
dětí s indiánským malováním na obličeji, jak jde úplně
potichu městem. To zrovna děti plnily jeden z úkolů
indiánské stezky - mlčení (a přitom poslouchaly řeku).
Na téhle stezce jsme také uzlovali, vyráběli oštěpy, lovili
bizona, šli poslepu, ale třeba i skládali táborovou
písničku.
A co jsme si na táboře vyrobili? Třeba lapač snů, na který
jsme sbírali celý týden peříčka coby symboly naplnění
úkolů indiánské stezky. Také jsme si hráli s naší stopou,
otiskli ji barevnou na tvrdou čtvrtku, obkreslovali a měřili
bez pravítka. A z toho všeho nakonec vznikl střih na
mokasíny, které si děti v pátek obuly.

Příměstský tábor
Také vás trochu zamrazilo, když jste si přečetli, že už se
začínáme chystat na Dušičky? Tak si s námi pojďte
zavzpomínat na léto, konkrétně na příměstský tábor.
Padesát dětí, dvě týpí, táborová jídelna, hořící oheň,
koupání v řece, spousta zábavy, ale i poučení… Asi se
to, co si děti užily na dvou bězích letos už třetího ročníku
příměstského tábora nazvaného Indiáni ve městě, ani
nedá slovy vyjádřit. Snažili jsme se být co nejvíce
v přírodě, bosýma nohama vnímat matku Zemi, vnímat,
že jsme jedním kruhem, že všichni patříme k sobě, tak
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První běh byl letos poprvé v historii těchto táborů
vylepšený o koupání v řece. To jsme si užívali každé
odpoledne, o dopoledních jsme stavěli hráze a vůbec
jsme za řeku kvůli tropickému počasí byli hodně vděční.
Bohužel jsme ale nemohli rozdělávat oheň a tedy se
nekonala ani plánovaná indiánská sauna či opékání
buřtů.
To druhý běh tábora byl poprvé v historii těchto táborů
zase ve znamení deště. Ten nás dokonce donutil se na
dva dny vzdát tábořiště úplně. Místo toho jsme si užili
sportování v tělocvičně a návštěvu hradu Košumberka.
Kvůli dešti jsme ale také bohužel po celý týden nemohli
bubnovat. Alespoň jsme si na závěr bez rizika společně
opekli buřty.
Nejhorším táborovým společníkem byly vosy, které
i přes spousty opatření občas do někoho zapíchly své
žihadlo. Nic velmi závažného se naštěstí nestalo, přišli
jsme tak ale o jednoho táborníka, který se přes noc
proměnil v piráta a v pátek nás narychlo kvůli vosímu
kousanci opouštěl celý oddíl. Jako indiáni jsme ale i tato
příkoří zvládli skvěle.
Na závěr obou běhů tábora jsme pozvali rodiče, kteří si
mohli ozkoušet plnění úkolů indiánské stezky a vůbec se
podívat, jak jsme na louce po celý týden hospodařili.
Teď už zbývá jen poděkovat všem, kteří přispěli k tomu,
že padesátka dětí si mohla tohle všechno zažít. Jsou to
majitelé louky pod Košumberkem zastoupení
Bedřichem Wohlinem, jsou to lužští Skauti, kteří nám
zapůjčili týpí, materiál na jídelnu a třeba várnici na vodu.
Za jídlo děkujeme kuchařkám z Hamzovy léčebny. Vozili
jsme si je každý den a dětem nabírali do ešusů. Hlavní
velké díky posíláme zdejší radnici, která nám zajistila
cisternu s pitnou vodou, chemické WC a stoly a židle pro
venkovní jídelnu (děkujeme také pracovníkům
Technických služeb Luže, že nám je přivezli). A pak také
radnice přispěla každému dítěti s bydlištěm v Luži
a okolí dvěma sty korunami.
Děkujeme a opět se loučíme indiánským Hau Kóla!
(Ahoj příteli!)
za tým vedoucích Alžběta Jasanská
Více informací o dění v RC DaR:
- hledejte na našem webu:
www.materskecentrum.estranky.cz
Za tým RC DaR Alžběta Jasanská, tel.: 606 728 504,
alzbeta.jasanska@gmail.com
Vedoucí RC DaR: Mgr. Maruška Doležalová, tel.: 603
880 938, rodinnecentrum.dar@gmail.com
PROGRAM RC DaR NA ŘÍJEN
Úterý 13.10., 8:30‐12:00: HRÁTKY S BATOLÁTKY.
Podej mi ruku svou.
Středa 14.10., 14:30‐17:00: KLUB OTAZNÍK. Šnečci
z moduritu.
Čtvrtek 15.10., 15:00 Beseda pro těhotné - povídání pro
nastávající maminky s Verčou Pešinovou, porodní
asistentkou Chrudimské nemocnice.
Pátek 16.10., 8:30‐12:00: TVOŘENÍ S POHÁDKOU. O
třech prasátkách.
Úterý 20.10., 8:30‐12:00: HRÁTKY S BATOLÁTKY.
Deštník.
Středa 21.10., 14:30‐17:00: KLUB OTAZNÍK. Ozdob si
svou plátěnou tašku,
od 16:30 tvoření i pro dospělé s výtvarnicí Zuzkou
Melckenbeeck.
Pátek 23.10., 8:30‐12:00: TVOŘENÍ S POHÁDKOU. O
neposlušných kůzlátkách.
Úterý 27.10., 8:30‐12:00: HRÁTKY S BATOLÁTKY. Medvěd
Středa 28.10., 14:30‐17:00: KLUB OTAZNÍK. Zavřeno –
státní svátek.
Pátek 30.10., 8:30‐12:00: TVOŘENÍ S POHÁDKOU Moje
malé světélko – výroba lampiónů 16:30–17:30:
Lampiónový průvod.
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ZPRÁVY Z BĚLÉ
V sobotu 22. srpna se uskutečnil již 19.ročník tenisového
memoriálu Karla Bláhy v deblu. Turnaje se zúčastnilo 15
dvojic. Palmu vítězství si z turnaje odnesla dvojice
Zelinka - Sperát ze Skutče. 2. místo obsadili Janoušek Chour z Chrudimi, 3. místo Čáp - Baše z Pardubic
a 4.místo Kremlička /Bělá/ - Študent /Střemošice/. První
tři dvojice dostaly krásné poháry a až do osmého místa
si tenisté odvezli hodnotné věcné ceny.
29. srpna se uskutečnil v bělském sportovním areálu
12. ročník memoriálu Jana Stoklasy v požárním útoku
družstev. Memoriálu se zúčastnilo 7 družstev mužů,
3 družstva žen a 8 družstev dětí. Vítězný putovní pohár
si odvezli hasiči z Vinar. Vítězná družstva byla
odměněna poháry a věcnou cenou. Dětská družstva
obdržela medaile a sladkosti.
V sobotu 5. září zakončili nohejbalisté SK Bělá další
ligovou sezonu hladkým vítězstvím nad týmem TJ
Sokol Třebíč 6:1. Od počátku zápasu bylo zřejmé, že
body zůstanou doma. Hosté nekladli skoro žádný
odpor a tak v zápase získali pouze jeden bod. Naši hráči

tak obsadili v konečné tabulce krásné 4.místo. Nyní
může mrzet zbytečná ztráta bodů v některých
zápasech, jelikož účast v postupovém play off byla
blízko. Závěr sezony proběhne 10.října, kdy se koná
tradiční "Poslední smeč".
Po úspěšném zápase se konalo posvícenské posezení
s harmonikou a grilovaným selátkem. Přes 50
spoluobčanů se dobře bavilo u vystoupení
harmonikáře pana Paseky z Krouny. Jeho tony
harmoniky a hlasivky přítomných rozezpívaly bělský
areál. Selátko a něco málo dobrého moku jen umocnilo
skvělou atmosféru celé akce, kterou připravili
dobrovolní hasiči společně s hostincem "U Jonáše".
V pondělí 31. srpna zemřel ve věku 93 let pan Miloslav
Bartoš, nejstarší občan obce Bělá. Poslední rozloučení
se zesnulým se konalo v pátek 4. září na místním
hřbitově.
Nejstarší občankou obce Bělá je nyní paní Miloslava
Štiková, která 1. září oslavila 86. narozeniny.
Jan Sychra

STŘEMOŠICE - VÝZNAMNÁ ZAJÍMAVOST
Z NEDALEKÉ OBCE
Mezi širokou veřejností je možná v menší povědomosti
fakt, že Pardubický kraj se intenzivně věnuje mimo jiné
i podpoře nemateriálního dědictví v rámci své oblasti.
Z tohoto důvodu byl vytvořen Seznam nemateriálních
statků Pk a každý rok na tento seznam přibude alespoň
jeden nový zvyk. Nominaci k zařazení na Seznam může
Pardubickému kraji, oddělení školství a kultury
předložit instituce či jednotlivec (formuláře a další
podrobnosti na www.pardubickykraj.cz) a správnost
nejprve posuzuje odborná komise, externí recenzenti
a posléze je nominace předložena ke schválení Radě Pk.
Po zapsání Masopustního průvodu masek na Hlinecku,
velikonočních obchůzek s Jidášem, loutkářství v
Chrudimi a zvyku Stínání kohouta na tento prestižní
seznam v letošním roce přibyl i zvyk z nedalekých
Střemošic. Jedná se o zvyk s téměř stoletou tradicí,
zvyk náležící v obci k Velikonoční neděli. Velikonoční
nedělní dopoledne totiž muži ze zdejší obce staví ručně
za pomoci lan a bidel na návsi velikonoční strom
(podoba májky). Nedělní odpoledne pak dívky obchází
ves za doprovodu živé muziky a zvou mládence
na věnečkovou zábavu do slavnostně věnečkově
vyzdobeného sálu místního Obecního úřadu. Zde se
shromáždí dívky i chlapci, recitují vinš, tančí besedu
a na vše pak navazuje taneční zábava. Nedělní
velikonoční den je vše v obci vyzdobeno věnečky,
nejen smrkový strom, domy ale i kaplička a socha
sv. Floriana. Dlouhé týdny místní obyvatelé věnují
každý rok přípravě - muži vybírají vhodný strom, ženy
připravují čerstvou výzdobu, mládež se učí text vinše
a taneční kroky.
Právě z důvodu veliké snahy a energie, kterou věnují
místní obyvatelé udržení popisovaného zvyku v živé
formě před pamětníky i před mládeží, byl tento zvyk
v červnu 2015 schválen Radou Pardubického kraje
k zápisu do Seznamu nemateriálních statků Pardubického kraje.
Na závěr prosba čtenářům - zvyk se zapisuje v současné
aktuální formě, nicméně pro jeho dokumentaci jsou
velmi důležité jakékoli historické materiály (fotografie,
texty, osobní vzpomínky aktérů), pokud někdo má
takové materiály a je ochoten se o ně podělit, prosím
ozvěte se redakci Lužského zpravodaje.
Autor nominace, tohoto textu:
Soňa Krátká,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

SETKÁNÍ KLUBU CESTOU NECESTOU
V sobotu 24. 10. 2015 v 15:30 hodin proběhne
v konferenčním sále Hamzovy odborné léčebny
cestopisná přednáška Pavla Gwoždze s názvem:
CESTA DO NEPÁLU
přednáška je sestavená ze tří částí:
1. O Nepálu jako takovém: o jeho kultuře, etnicích,
soudobém životě, práci, škole, sociálním i politickém
dění, také o životě v hlavním městě Kathmandú
a návštěvě tamějšího dětského domova, který
podporují čeští občané formou adopce na dálku.
2. Představení nepálské přírody: národní park Langtang
na hranicích s Tibetem (Čínou) a oblast Helambu,
kde jsme se dostali i do míst coby první cizinci.
3. Misijní trek: zkušenosti z křesťanské misie mezi
domorodým obyvatelstvem, kde člověk také pozná,
jak málo potřebuje k životu, jejich pohostinnost,
chudobu, náboženství, apod.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d.
v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Jste srdečně zváni.
Čestmír Šťovíček
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VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Na zářijovém zasedání kroužku jsme si připomenuli
paní Marii Maxmiliánu Slavatovou /narozena 8. 9.
1633, zemřela 17. 10. 1690/, podruhé provdanou
Hýzrlovou, rozenou jako hraběnku ze Žďáru, která byla
paní na Košumberku od roku 1651 až do roku 1690,
jako druhá manželka pana Jindřicha Viléma Slavaty
z Chlumu a Košumberka, pána na Košumberce,
Domanicích a Hroubovicích. Bohužel se nenarodila
do šťastného období hradu, neboť brzy ovdověla,
ztratila všechny děti a ani druhé mnželství s Františkem
Kryštofem Hýzrle z Chodova nebylo vůbec ideální.
Paní hraběnka se proto věnuje službě Bohu, zve na
Košumberk jezuity a spolu s nimi buduje postupně pro
ně rezidenci, nejprve kapli v roce 1669 a později
v posledním desetiletí 17. století i Chrám Panny Marie
na Chlumku.
Známá spisovatelky Teréza Nováková, která v roce
1894 vydala „Slavín českých žen“, zařadila poslední
Slavatovnu mezi vynikající ženy 17. století.
Další setkání kroužku je naplánováno na 19. října 2015
opět ve 13,00 hodin na Městském úřadě v Luži.
Z.M.
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CIRKUS PACIENTO JIŽ POPÁTÉ V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ
V týdnu od 14. do 18. září Hamzova léčebna po roce
opět přivítala zdravotní klauny v projektu Cirkus
Paciento. Letos již popáté nacvičovali s dětskými
pacienty dovednosti z oblasti žonglování, kouzelnické
triky a jiné cirkusové kousky, které pak společně
představili při slavnostním vystoupení.
Již několik let jsou profesionální zdravotní klauni
důležitou součástí léčebného procesu na dětských
odděleních nemocnic i v České republice. Přímé
zapojení nemocných dětí do hry přináší nejen zábavu a
rozptýlení při mnohdy dlouhodobém a pro ně jistě
obtížném pobytu ve zdravotnickém zařízení. Má ale

NOVINKY V KNIHOVNĚ

také prokazatelně pozitivní vliv na průběh jejich léčby
a rychlost rekonvalescence.
Letošní Cirkus Paciento přinesl v Hamzově léčebně oproti
předchozím ročníkům velkou změnu. Do kouzelného
prostředí Hamzova parku a arboreta si tentokrát zdravotní
klauni přivezli opravdové cirkusové šapitó. Celý týden pak
probíhal nácvik cirkusových dovedností, který vyvrcholil
vystoupením v pátek 18. září. I přes nepřízeň počasí se v
cirkusovém stanu sešla řada diváků a pacientů HL, kteří
po právu ocenili šikovnost dětí a domů si odnesli to
nejdůležitější, úsměv na rtech a radost z nevšedního
zážitku. Tak nashledanou za rok!

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ PO LETECH
Ne, nekonalo se další z představení dnes již
legendárního pořadu lužského divadelního spolku
Jaroslav, který měl během asi patnácti let, co se hrál
doma i na různých scénách Východních Čech, více než
dvě stě dvacet repríz. Představení se nekonalo, ale
uskutečnilo se velmi milé a příjemné setkání všech
těch, kteří si za ta léta v pořadu zazpívali i zahráli.
Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 17. září v salonku
lužské Staročeské hospody. V úvodu setkání byla
uctěna památka již nežijících tvůrců pořadu a herců
jako Jarmy Daňkové, Anny Svobodové, Aleše
Němečka, Blahoslava Pelce, Josefa Pokorného,
Františka Doboše a dalších.
Program setkání nemusel být nikterak režírovaný,
protože vše bylo jasné. A tak se zpívaly nesmrtelné
písně Karla Hašlera, které se uváděly spojovacími texty,
jednotlivé scénky, či se připomínaly humorné epizody
z jednotlivých "štací". Samozřejmě zazněla i překrásná
Ta naše písníčka česká, podle které byl pořad nazván.
Hudebně se o to postarali Josef Fuksa, Petr Dostál
a Sláva Dušek.
Zkrátka, setkání „Písničky“, jak se pořadu zkráceně
říkalo, bylo velmi zdařilé. Dík za to patří všem, kteří s
tímto nápadem přišli. A že to byl nápad víc než dobrý,
svědčí účast téměř třicítky všech těch, kteří se na
pořadu nějakým způsobem podíleli.
Milan Zlesák

-7-

Pro dospělé
Dívka v pavoučí síti: D. Lagercrantz
NEFERTITI - Sluneční stín: Ch. Jacq
Na ostří nože: D. Rollins
Pořád jsem to já: L. Genova
Příliš krásná dívka: J. Seghers
Rychle a vášnivě: K.Brombergová
Sen noci Svatojánské: A. Dahl
Smrtící kalich: J. D. Robb
Třešinka: R. Miller
Zaskočený: E. Chaseová
Pro děti
Ledové království – 2 nové příběhy: J. Julius
Velká kniha Barta Simpsona: Simpsonovi
Auta – Neonoví závodníci: Disney Pixar Auta
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„HURÁ DO ŠKOLY”
pan Dr. Hamza, který si tehdy koupil březovou tabatěrku
na šňupavý tabák a nabízel „šňupeček“. Každý musel dát
za šňupeček příspěvek do tabatěrky. Dr. Hamza a učitel
Leníček vodili do této hospody hosty a při této
příležitosti jim „šňupečky“ nabízeli. Později byla
pořízena schránka na tabatěrku, která byla zavěšena nad
stolem. Vznikl tím název společnosti „Pod Pikslou“,
která získala dostatek příspěvků, že bylo možné koupit
budovu čp. 241 a otevřít mateřskou školu. Starosta
Edvard Kozlík a Anna Klátová, jednatelka a odborná
učitelka, odevzdali v roce 1948 veškerý majetek
do vlastniství města Luže.
Později byla školka přemístěna do sirotčince čp. 257
a v roce 1976 vystavěna v ulici Družstevní čp. 366
školka nová.
Sirotčinec čp. 257 byl postaven v roce 1909 zásluhou
Dr. Hamzy, Fr. Severy a místních pro původně 6 dětí.
V letech 1946-76 sloužil jako mateřská škola a do roku
2008 jako základní umělecká škola. V roce 2012 byl
objekt zrekonstruován a slouží jako dům pro seniory.
Zdejší starobinec postaven rodákem V. Hessem v roce
1914 sloužil od roku 1945 jako jesle pro nejmenší děti.
Od roku 1990 slouží objekt jako Dům s pečovatelskou
službou.
Výstava „Hurá do školy“ se nesla jak jinak než v duchu
historie. Nashromáždili jsme do ní dokumenty týkající
se školství v Luži, Bělé a v Brdě od prvopočátku až
do současnosti. Jeden z vystavených dokumentů
o prodeji stavení v Luži na Chlumku čp. 139 v roce
1579 a zápis z Kozlíkovy kroniky dokazuje prvenství
jednotřídní školy právě zde. Tuto školu obec prodala
Jiřímu Pařízkovi, když vystavěla školu novou s čp. 138.
V letech 1684 – 1726 v ní obec zřídila novou lázeň
a dnes známe tento objekt jako stavení pana Nájemníka
vedle hotelu Lidový dům.
Vystavené dokumenty začínaly stavebními plánky čp.
139 z roku 1914 s razítkem „Technická kancelář,
Richard Hataš v Luži“.
Stará škola v čp. 138 se nacházela v místě nynějšího
parkoviště mezi farou a obchodním domem v Luži, pro
vyúku dětí sloužila až do roku 1845.
Další škola vznikla přímo na hradě Košumberk.
Jednalo se o školu privátní pro mladé šlechtice
českých bratrů založenou, Divišem Slavatou. Její zánik
je spojen s bitvou na Bílé Hoře a úmrtím Diviše
Lacemboka Slavaty.
Na tuto školu navazovala na Košumberku škola
jezuitská (kolem roku 1679), která byla později
přesunuta do rezidence na Chlumku.Před zrušením
jezuitského řádu v roce 1773 byla škola čtyřtřídní.
Od roku 1820 byla celá škola podřízena lužskému
faráři. V letech 1845-6 byla jedna třída i v odbourané
části nynějšího městského úřadu.
Rozmístění školních tříd samozřejmě nevyhovovalo
a tak byla zahájena výstavba školy nové s čp. 241
v místech bývalého hřbitova u kostela sv. Bartoloměje,
dnes budova pošty. To i nyní dokládá nápis nade
dvěrmi „Dům školní vystaven l.p. 1845“.
V roce 1858 navštěvovalo původně trojtřídní školu 383
žáků! O pátou třídu, která byla v domě čp. 132 (nyní
autoservis Novák) byla rozšířena až v roce 1885. Šestá
třída byla později přímo v rezidenci na Chlumku.
Po roce 1870 byly školy prohlášeny za soukromé
a předány do správy školním výborům. Později vznikly
místní školní rady a jejím předsedou byl ze zákona
starosta obce. Prvním předsedou byl zvolen Edvard
Kozlík z čp. 56, který byl předsedou s dvěma
přestávkami až do roku 1949.
Ze školy na nynější poště čp. 241 vznikla v letech 1905
– 1950 „Národní školka mateřská v Luži“.
V čp. 209, stará hospoda u Muttermullerů (nyní Beton),
vznikla myšlenka založení spolku Národní školka
mateřská, na níž zvláštním způsobem začal vybírat sám

ZŠ Komenského
Druhý stupeň Základní školy v Luži sídlí v budově
v ulici Komenského čp. 254, která byla postavena
v roce 1904 a vyúka započala hned následující rok
a říkávalo se jí škola obecná.
Původně měla být tato budova dvoupatrová, ale ne
všichni tehdejší školští radní s touto variantou
souhlasili, i přestože se našli jednotlivci, kteří by
zajistili finanční krytí nákladů na druhé patro. Změna
nastala v letech 1926-7, kdy bylo přistavěno potřebné
2. patro a měšťanská škola našla umístění. Od 1. ledna
1950 byly zrušeny újezdní školní rady a jejich funkce
přešla pod město Luže pod vedení školního referenta,
kterým se stal odborný učitel M. Hospodář, který
převzal celý archív školní obce od předsedy Edvarda
Kozlíka.
Nyní budova slouží jako druhý stupeň základní školy
a sídlo vedení školy, kterou k 1. září 2015 navštěvuje
83 žáků.
Škola v Bělé
Škola v Bělé sídlí v letech 1784-91 v domě čp. 56.
Nynější budova školy u kamenného kříže sloužila jako
škola od roku 1880.
Prostor pro tuto školu vyplňovaly fotografie s dětmi
ve školních lavicích včetně paní učitelky Slámové.
Expozici k této škole doplnila i žákovská knížka z 2.
třídy s výzvou školy: „3.2. v 8 hod. večer v hostinci
Jednoty přednáška: Jak rodina může škole pomáhat.
Přijďte všichni.“
Dále vysvědčení na odchodnou
z všeobecné školy z let 1933-36 podepsané pány
Fr. Baťou a učebním pánem K. Jílkem.
Návštěvníci měli možnost listovat ve školních
kronikách z let 1823-1936, 1940-1963, nebo si
pročítat zápisy z učitelských porad z let 1943-1960
i výkazy docházky o prospěchu z roku 1855. Zaujalo
také vysvědčení z roku 1905 mistra tesařského
Antonína Němečka nar. 1887, který profesně
následoval jak svého otce, tak i děda stejného jména,
stejně tak jako staré školní pomůcky.

ZŠ Žižkova - „Feriálky“
První stupeň Základní školy v Luži sídlí v budově v ulici
Žižkova čp. 253, která byla vystavěna v letech 1903-4,
původně jako budova Spolku pro české feriální osady
města Prahy a jeho předměstí jako tzv. Mellanův dům,
původně pro 36 chudých pražských dětí s léčebným
pobytem na zdravém vzduchu. V l. světové válce
budova sloužila jako vojenská nemocnice s 60ti lůžky
a následně pro 15 válečných sirotků. V budově byla
v roce 1919 zřízena škola měšťanská, později újezdní.
Součástí expozice byla vysvědčení Ing. Z. Miklase z let
1939-40 s podpisem učitele J. Cvrčka.
Během 2. světové války zde byli usídleni němečtí vojáci
a sídlil zde také lazaret rudé armády. Tyto změny
vedly k značnému zdevastování objektu a samozřejmě
i zařízení. V letech 1959-62 v budově existovala
zemědělská škola.
Nyní budova slouží jako první stupneň zákadní školy,
kterou k 1. září 2015 navštěvuje 144 žáků. V budově je
také družina a školní jídelna.
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V rámci výstavy se prezentovala i lužská školní družina,
základní škola a Hamzova léčebna. Školní atmosféru
doplnily předměty zapůjčené z Regionálního muzea
Chrudim, obce Předhradí, Muzea obuvi a kamene
ve Skutči a také z vašich soukromých archivů.
Velmi děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli,
a těšíme se na další spolupráci. Konec roku se pomalu
blíží a s tím samozřejmě i letošní poslední výstava a to
vánoční. Pokud se chcete na přípravě této výstavy
podílet, dejte prosím vědět na tel: 736 481 205.
Hana Truncová
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INZERCE

Zahrádkářská organizace Luže oznamuje, že na
zahrádkářské kolonii u Voletického rybníka má
volné pozemky k pronajmutí.
Kontakt:
zahradkarluze@post.cz, Jindřich Barák 606 828
479, Pavel Hrnčál 777 716 500.

SPOTŘEBIČE JEN KOMPLETNÍ!
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému
odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií,
které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu.
Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou
pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení.
Zaměření na ně je logické, protože při neodborné
demontáži dochází k úniku regulovaných láteks
negativním dopadem na životní prostředí a zdraví a
bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke
zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například
v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno
devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo
odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé
dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje
dokonce mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je
tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje
obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu
zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním
elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez
technologických částí, které jsou podstatné pro jeho
klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil
schématem nekompletnosti dodaným na všechna
smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se
jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i
elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj „ do
předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení
nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití
nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace
hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím
kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče
stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním
také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to
znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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