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ÚVODNÍK

KOŠUMBERK OŽIVILY BETLÉMY

„Hymna života
Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.“
Matka Tereza

Letošní vánoční výstava na hradě Košumberk se nese v duchu betlémů všech druhů a materiálů. Výstavu, která je každý víkend
navíc doplněna vánočním programem, si můžete prohlédnout od pátku do neděle, vždy od 10,00 do 17,00 hodin.

VÁNOČNÍ TIPY
Adventní koncert na hradě
Přijďte si v sobotu 19. prosince vychutnat vánoční
atmosféru na hrad Košumberk, kde vystoupí se svým
vánočním programem TOMÁŠ KOČKO & orchestr.
V ceně je zahrnuto vstupné na výstavu “Betlémy
na hradě” a také něco na zahřátí. Vstupenky je možné
zakoupit v turistickém informačním centru nebo
na hradě Košumberk. Využijte výhodného rodinného
vstupného!
Luže v dějinách II.díl
Ačkoliv tato kniha vyjde až v prvním čtvrtletí roku
2016, můžete udělat svým blízkým radost a darovat
poukaz na tuto knihu jako vánoční dárek. Kniha bude
v dárkovém balení doručena Vámi zvolenému
příjemci. Poukaz na tuto knihu v hodnotě 500,-Kč si
můžete vyzvednout v turistickém informačním centru.
Veselá trojka v Luži
Nadělte Vašim blízkým zážitek! Poprvé v Luži vystoupí
29. dubna 2016 oblíbená kapela z TV Šlágr Veselá
trojka! Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v turistickém informačním centru. Cena vstupenky
v předprodeji je 210,-Kč, 240,-Kč na místě.

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
14. - 18. PROSINCE 2015 8,00 - 16,30
V AREÁLU SBĚRNÝCH SUROVIN
Kontakt : 724 141 331
smrk, smrk ztepilý, borovice

KAM VYRAZIT
27. 11. – 20. 12. 2015
BETLÉMY NA KOŠUMBERKU
Vánoční výstava
Hrad Košumberk
9. prosince 2015 od 18,00
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Hamzova léčebna - altán

Přeji vám adventní čas strávený podle vašich
představ a do roku 2016 co nejvíce uskutečněných snů.
A:
„Člověk
prostě
není
Bůh
a
hra
na něj
se mu
krutě
vymstí.“
Václav Havel
starosta

PROVOZNÍ DOBA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

13. prosince 2015 od 15,30
MRAZÍK
Vystoupení DNH Rychmburk
Hrad Košumberk

21. prosince 7,30 – 11,30, 12,30 – 16,30
22. prosince 7,30 – 11,00, 13,00 – 15,00
23. prosince ZAVŘENO
24. prosince ZAVŘENO
25. prosince ZAVŘENO
28. prosince 7,30 – 11,30, 12,30 – 16,30
29. prosince ZAVŘENO
30. prosince ZAVŘENO
31. prosince ZAVŘENO

19. prosince 2015 od 17,00
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Adventní koncert
Hrad Košumberk

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

10. prosince 2015 od 18,00
PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Sokolovna Luže

20. prosince 2015 od 17,00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Náměstí Luže
Více informací k akcím:
FB město Luže

www.luze.cz
Rádio Luže

19. prosince 8,00 – 12,00
21. prosince – 1. ledna ZAVŘENO
2. ledna 8,00 – 12,00

ZATUPITELSTVO MĚSTA LUŽE
Pondělí 14. prosince 2015
od 18,00 hodin
na Městském úřadě v Luži
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Z KRONIKY OBCE VOLETICE - DOMANICE (1938 – 1945)
Seriál článků připomínajících 70 let od konce druhé
světové války v Luži a okolí končí jednodílným
nahlédnutím do kroniky v té době spojených obcí
Voletice a Domanice.
Velmi děkuji všem čtenářům, kteří zareagovali na
popisované události a poskytli mi k nim další
informace, fotografie a dokumenty.
1938
Mírumilovný národ náš se svou vládou postřehl zlé
úmysly nepřátelského nám Německa a rychlým
tempem dokončováno nejnutnější opevnění státních
hranic. Vydán zákon o brannosti, obyvatelstvo cvičeno
v civilní protiletecké obraně. Pevnost našich hranic
závisí na uvědomění vlasteneckém, zodpovědnosti
před Bohem a národem vojína strážce Čecha.
Avšak bezpečnost naše je kalena silnou nepřátelskou
německou menšinou a mocnou tajně i zjevně
nepřátelskou organizací komunisticko-bolševickou.
I vymíráním nám hrozí zánik, budeme-li mít v
budoucnu dostatek odolných vojáků k obraně vlasti,
neboť nám dětí ubývá.
Osada Domanice zažádala o odškolení od Řepník
a přiškolení do Luže. Komise okresní školní rady
změřila vzdálenosti do škol a ačkoli do Luže se
ukázalo nepatrně dále, nestavěla se ke změně záporně
a za podmínky, že bude upravena cesta ze stráně
a opatřena zábradlím, žádost schválila.
Obecní knihovna čítá 121 zábavných, 33 poučných,
celkem 154 svazků a jest uložena v jedné skříni.
Spravuje ji knihovník Vojtěch Sotona. Radiové
přijímače jsou ve Voleticích dva – u starosty Břetislava
Kosiny a u Jana Souška. Na Domanicích čtyři (Shejbal,
Tůma, Slonek a Zikuška).
1939
22. srpna udeřil blesk do věže kostela, kde značně
poškodil šindelovou střechu, omítku, ale i samotné
zdivo.
1941
V březnu po třetí zavlál prapor s hákovým křížem
vedle praporu protektorátního na obecním úřadě
ve Voleticích. V roce 1939 na oslavu dobití Varšavy,
v roce 1940 dobití Paříže s oslavou vítězství na západě
a dne 15. března 1941 na oslavu vjezdu říšskoněmeckých vojsk do Čech a Moravy. Nařízení o tom
dalo ministerstvo všem okresním a obecním úřadům.
V Luži bylo praporů hodně četně i na domech
soukromých.
Konečně došlo k opravě východní části zdi hřbitova,
ta byla rozvalena od roku 1938, co komisí se
vystřídalo, než došlo k zahájení práce.
V prosinci proveden soupis zvonů i našeho posledního
zvonu na věži kostela Voletického, jenž je jak praví

Prohrnování sněhu za pomoci dřevěného šípu taženého koňmi.

nápis, slit léta páně 1520. Měří v průměru 97 cm, výšky
1 m. Jeho věrná sádrová kopie nalézá se v muzeu na
hradě Košumberku.
1942
Po atentátu na Heydricha došlo k zostření represí.
Také k nám přijelo 11. června před východem slunce
nákladní auto plné vojáků, kteří obestoupili ves
a malá skupina prováděla podrobné domovní
prohlídky každého stavení. Pak prohledávali okolní
lesy. Ve Voleticích se nic nenalezlo, ale všichni občané
byli velmi rozrušeni.
1943
Každý měsíc se vydávaly potravinové lístky, od začátku
války na 28 dní, takže bylo do roka 13 období. Zrnková
káva nebyla oficiálně ke koupi, jen na lékařský předpis.
Příděl na lístky byl velice nedostačující a lidé z měst
velmi mnoho docházeli tajně do vesnic, aby si nějaké
živobytí doplnili, nebo také venkované donášeli
do měst svým známým. Toto obchodování „na černo“
bylo přísně zakázáno a nenadálé kontroly zle to
trestaly. Stanislav Menc, prodavač v hostinci
Kosinově, obstaral koupi obilí ve Voleticích pro
jednoho člověka z Hlinska, což se však při silniční
dopravě autem nezdařilo. Gestapo Mence zatklo
a přijelo si i pro Josefa Souška z čp. 15 a také pro Elišku
Kosinovou, choť hostinského a starosty. Stanislav

Na předválečné pouti nechyběla ani zmrzlina.
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Menc byl odsouzen na dvouletou nucenou práci na
Pankráci a v Dolních Rakousích. Soušek na 15 měsíců
nucené práce v Pardubicích, na Pankráci a na stavbě
elektrárny v Marburku na severu Jugoslávie. Paní
Kosinová strávila ve vězení v Lipsku jeden rok. Všichni
se v zuboženém stavu vrátili.
1944
V lednu málo sněhu, více bláta, ku konci teplota
13-14°C. Řízené hospodářství znamenalo, že se nic
nedostalo bez poukazu aneb bez známky, které vydával
okresní úřad. Kdo chtěl něco koupit a neměl potřebný
papír, musel míti něco v koši nebo v aktovce aprovizaci
(úplatek). I úředník rád vyhověl, když něco obdržel –
ovšem velice tajně.
15. září asi o půl sedmé odpoledne vypukl náhle požár
u Vincence Slonka na Domanicích č. 12. V půl hodině
byla celá usedlost v plamenech a shořelo vše, mimo
toho, co kryla klenutá komora. I naložená fůra sena
s vozem u vrat kůlny, poněvadž nebyl nikdo doma
a lidé na polích. Uhořela jedna roční jalovice a dvě
prasata. Dvě krávy s chomouty a vozem zůstaly, neboť
byly v práci na poli. Požár vznikl elektrickým zkratem a
šířil se velmi rychle díky panujícímu suchu. Do roka
postavili si Slonkovi nový chlév a stodolu (obytnou
část až v roce 1948).
1945
Rádio často hlásilo: Nad říšsko-německým územím
nachází se silný bombardovací svaz nepřátelských
létadel směrem… Bylo-li to blíže, parní siréna
Zemského ústavu na Košumberku pískala na poplach
pro osazenstvo ústavní, by šlo s dětmi do krytu.
Voletice měly také papírově označené asi tři sklepy, ale
použito jich jen jednou, když byl poplach na zkoušku.
Koncem března se v okolí objevilo mnoho Němců
prchajících z Pruského Slezska. I naše obec musela
„národní hosty“ z příkazu ubytovat. Řada vozů
zakrytých plachtami, houněmi nebo i prkennými
stříškami byla doplněna malými bryčkami a vozíky
chudších lidí, to vše naplněno vším možným, moukou,
ovsem, cukrem i syrovým masem, které si potom
ve vsi udili. Starosta je přiděloval na návsi do domů tak,
aby pokud možno rodina zůstala pohromadě. Každý
je bez odmítnutí musel přijmout. Ubytováni byli ve vsi
i se svou služebnou čeledí takto: U Kosinu v lokále
12 osob, u Fišmanu 4, u Klusoňu 3, u Zahálku 2,
v obecním domku 11, u Hrnčálu 5, u Sotonu 3, u Bisu
4. Sedm koní v menší stodole Zelenkově, vozy po
stodolách. Na Domanicích byli ubytováni u Tůmu
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POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 2
a Shejbalu, 11 lidí a 4 koně. Vystěhovali se z nařízení
okresního úřadu až 4. května.
Ve středu 9. května odpoledne zajali partyzáni na silnici
mezi Luží a Márovým mlýnem několik německých
vojáků. Jeden z Němců utekl a běžel přes luka pod
Voleticemi zvěstovat většímu německému pěšímu
oddílu pochodujícímu od Štěnce k Voleticum
přepadení. Vojsko opatrně se příblížilo ke vsi a část
vojáků prohledala všechna stavení ve Voleticích
hledajíc partyzány. Vyhrožovali, že pokud po nich
vyjde jedna střelná rána, že celou ves vypálí. Naštěstí
nikdo po nich nestřelil, ač ve vsi zbraně od soboty byly.
Prostoupili celou ves a na zahradě L. Bise postavili
strojní pušku směrem k Luži. Ostatní oddíl vojska
opatrně v rojnici postupoval k Luži. Ve městě Němci
poškodili na poštovním úřadě telefon, sehnali všechna
auta, která byla a večír ujeli směrem na Chrudim, kde
prý byli již Rusy zaskočeni.
Od 10. května projíždělo ruské vojsko na autech
i povozech k Luži od Bílého Koně, mimo toho rychlá
auta předjížděla Střemošice – Srbce – Lozice a některá
Řepníky – Voletice – Luže. Pěšky nikdo nešel, vše
v neustálém klusu, nebo na kolách či motocyklech
kdekoli sebraných. Nebezpečno bylo hospodářům
vyjeti si s dobrými koňmi na silnici, neboť si je ruští
vojáci ihned vyměnili za svoje unavené a když se jim
něco polámalo u vozu, vzali si jiný, který se jim hodil,
jako třeba u Fišmanu. U Ant. Zelenky vzali vojáci
koně pod sedlo, ale kůň na něj nezvyklý, nedělal
rusovi dobrotu a tak jej v Luži pustil. Vše sledoval
čeledín, který koně zase přivedl domů. I jízdní kola byla
odjímána nebo vyměňována. Boh. Schejbalovi z
Domanic vzal voják motocykl, ale po 3 letech si ho
B. Shejbal našel na Moravě a přivezl zpět. Něco se
nahradilo, něco vrátilo, něco zůstalo škodou.

Unikátní snímek voletické „oslavné brány“.

Početné skupiny vojsk se na delší čas usadily na
Pustinách, Dolích, Brdě, Hluboké, Hroubovicích či
Nové Vsi – ve všech zastrčenějších místech, po většině
v Lesích. Ve Voleticích a Domanicích nezůstali, ale
přiděleno sem bylo 216 koní na krmení. Byli uzavřeni
v ohradě v Kosinově stráni, kde zůstala trvalá památka
na ohlodaných stromech a na Domanicích v ohradě
Boh. Shejbala. V polovině června koně stěhovali pryč.
Jedno stádo se hnalo do Orlických hor ke Králíkám
a druhé k Mohelnici na Moravu.

Stále trvalo konání nočních hlídek. Na naši malou obec
připadla povinnost hlídati každý 14. nebo 15. den. Bylo
nás asi 29 mužů od 18 do 60 let. Hlídky se střídaly
po dvou hodinách. V každé osadě se hlídalo zvlášť.
Do pohraničí po odsunutých Němcích se postupně
odstěhovalo z Voletic pět rodin a z Domanic jedna.
Celkem 21 osob.

věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu mezi Městem Luže a firnou ČEZ
Distribuce, a.s., dle přílohy.
10/19
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi
Městem Luže a panem A. Černým, Hlinsko v Čechách,
dle přílohy.

07/20
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Luže a V.
Šindlerovou a Š. Šindlerem, Praha, dle přílohy.

Zdroj: SOkA Chrudim, ObÚ Voletice, Kronika obce; fotografie –
os. archiv p. Kosiny; připravil Libor Aksler

VÝPS USNESENÍ
19. zasedání Rady města Luže
konaného dne 24. září 2015
v kanceláři starosty Městského úřadu v Luži
Rada města schvaluje:
01/19
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v bytovém
domě v Luži čp. 259, ul. U Stadionu panu S. Kloučkovi,
Luže o tři měsíce, dle přílohy.
02/19
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v bytovém
domě v Luži čp. 259, ul. U Stadionu paní M. Duždové,
Luže o tři měsíce, dle přílohy.
03/19
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v bytovém
domě v Luži čp. 259, ul. U Stadionu panu J. Fekovi,
Luže, dle přílohy.
04/19
Udělení výjimky z OZV č.1/2013, dle přílohy.
05/19
Ceník pedikúry a manikúry platný od 1. 11. 2015, dle
přílohy.
06/19
Ceník úkonů pečovatelské služby platný od 1. 11.
2015, dle přílohy.
07/19
Dodatek č.1 ke smlouvě č. OSV/15/20723 o poskytnutí
účelové dotace v dotačním řízení na podporu
sociálních služeb mezi Městem Luže a Pardubickým
krajem, dle přílohy.
08/19
Smlouvu o dílo mezi Městem Luže a firmou HOLD,
s.r.o. na provedení stavby „Oprava místní komunikace
Rabouň“, dle přílohy.
09/19
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

z 20. zasedání Rady města Luže
konaného dne 21. října 2015
v kanceláři starosty Městského úřadu v Luži
Rada města schvaluje:
01/20
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v bytovém
domě v Luži čp. 257, U Stadionu, panu Janu Fekovi,
Luže na dobu určitou jednoho měsíce, dle přílohy.
02/20
Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v bytovém
domě v Luži čp. 257, U Stadionu, paní Renatě Parolkové,
Luže na dobu určitou jednoho roku, dle přílohy.
03/20
Smlouva po poskytnutí grantu z programu „Podpora
činnosti a provozu turistických informačních center v
Pardubickém kraji“, dle přílohy.
04/20
Rozpočtovou změnu 7/2015, dle přílohy.
05/20
Zábor části chodníku před č.p.48 náměstí Plk.Josefa
Koukala, Luže, v termínu od 12.10.2015 do 6.11.2015
pro firmu STAVER Luže s.r.o., dle přílohy.
06/20
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi Městem Luže a firnou EPP
ENERGO, a.s., dle přílohy.
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ZPRÁVY Z MATRIKY
V listopadu oslavili své životní jubileum
70 let - Irena Švachová, Luže
Václav Králík, Luže
75 let - Josef Němeček, Luže
Štěpán Rusňák, Košumberk
Jaroslava Baťová, Brdo
81 let - Jan Krejsa, Doly
82 let - Eva Profousová, Luže
Ladislav Kučera, Bělá
84 let - Marie Čápová, Bělá
Drahoslava Stoklasová, Luže
85 let - Jitka Vostřelová, Košumberk
88 let - Božena Sotonová, Radim
Miloslava Sejkorová, Doly
Marie Dejdarová, Brdo
89 let - Ludmila Drahošová, Luže
Na Městském úřadu v Luži uzavřeli
manželství
Eduard Giňa a Gabriela Gáborová
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Ladislavem Koupilem, Luže - 88 let
Evou Rybenskou, Luže - 83 let
Pavlem Lacmanem, Brdo - 69 let
Emilií Erpsovou, Luže - 77 let
Pavlem Zlatohlávkem, Radim - 59 let
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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUŽE
Sluníčko se rozloučilo
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo
paprskovou ručičkou.
Zvířátka šla honem spát,
a my zimu přivítat.
Poslední podzimní měsíc je za námi. Ani tento měsíc
jsme neměli u nás v mateřské škole o zábavu nouzi.
Díky pěknému počasí jsme si mohli ještě užívat
radovánek venku, hráli jsme si v parku a na školní
zahradě, chodili na procházky v blízkém okolí, kolem
hradu Košumberk a nebo Hamzovou léčebnou.
Na školní zahradě máme nově dokončené hřiště
na míčové hry, které budeme moci vyzkoušet na jaře.
Už se moc těšíme. Věnovali jsme se ale i údržbě naší
krásné zahrady. Hrabali jsme listí, které jsme vozili
na kolečkách a nákladních autech na kompost. Byla
to veliká zábava. Také nám skončili BABY taneční.
Na poslední lekci se mohli přijít podívat rodiče.
11. listopadu jsme společně celá školka byli v Hamzově
léčebně přivítat sv. Martina. Martin sice na bílém koni

nepřijel a sníh nepřivezl, ale přijel na hnědém, a tak
nám alespoň přivezl ještě několik dní hezkého počasí.
Všichni společně jsme Martina vyprovodili na jeho
dlouhou cestu. A dostali jsme za odměnu perníkovou
podkovičku. A nakonec 20. listopadu proběhl 9. ročník
Vánočního čarování na téma „Vánoční ozdoba“. Celou
akci jsme zahájili zpíváním vánočních písní na zahradní
terase. Ozdobili jsme stromeček na zahradě, vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Shlédli jsme výstavu
našich doma vytvořených výrobků a věnovali se
výtvarné tvorbě na dílnách ve všech třídách. Vyráběli
jsme z papíru, z plátů z včelího vosku, zdobili jsme
textilie, vyráběli z přírodnin, zdobili voňavé perníky
a mnoho dalších. Vánoční čarování nás každý rok
krásně naladí na předvánoční období advent a těšení se
na Ježíška.
Měsíc listopad jsme si v mateřské škole užili. Nabídka
činností byla velice pestrá a nápaditá. Okolní příroda,
její barvitost a změny nás inspirovali při mnoha
aktivitách. Vytvářeli jsme skřítky „Podzimníčky“ z listů,
otiskovali jsme listy, podnikali jsme vycházky k řece
Novohradce, do lesa –sledovali podzimní přírodu.

V pondělí 9.11. se děti pěkně oblékly a firmou FOTO
VIDRNA Kolín se nechaly vyfotit na vánoční fotografie.
I nadále v MŠ probíhal kurz „Bejbytanečních“,
pořádaný Taneční školou Besta Chrudim. Jako každý
rok, tak i letos, byla ve školce uspořádaná velká akce
„Vánoční tvoření“. Již 9. ročník proběhl v pátek 20.11.
Letošní téma bylo „Vánoční ozdoba“. Vánoční tvoření
zahájily děti svým vystoupením, zpěvem vánočních
písní na terase MŠ. I letos děti se svými rodiči
pracovaly v tvořivých dílnách (např. výroba ozdoby
z těstovin, malování na dřevěné výlisky, zdobení
perníčků, výroba svíček......). I letos byly dílny
otevřeny i na Duhové třídě. Ke shlédnutí byla výstava
se spoustou nápaditých vánočních ozdob. Děkujeme
rodičům za spolupráci. Všichni z tvoření odcházeli
spokojeni a naladěni na vánoční atmosféru.
V neděli 29. 11. vystoupily vybrané děti z Duhové
třídy na vánočním jarmarku s programem „Čertíci“.
Děkujeme rodičům vystupujících dětí za spolupráci.
Vystoupení se dětem moc povedlo.

emailem: holomkova zsluze.net, kontaktní osoba –
Ing. Darina Holomková. Chtěli bychom také vytvořit

sběrná místa mimo školu.
Předem Vám děkujeme za podporu.

Kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
Naše 4. třída se za podpory ostatních spolužáků
a rodičů zapojila do soutěže školních kolektivů.
Budeme sbírat staré nefunkční mobilní telefony a do
20. 1. 2016 je předáme do ZOO Praha.
Projekt Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa
je společný projekt Zoo Praha a společnosti REMA
Systém. Jeho cílem je ochrana goril nížinných.
Vzácné gorily nížinné jsou totiž ohrožovány těžbou
tantalu, který je v hojné míře využíván k výrobě
miniaturních kondenzátorů. Tyto kondenzátory se pak
používají při výrobě mobilních telefonů, ale i v dalších
elektronických zařízeních. Recyklací tantalu
obsaženého v mobilních telefonech se sníží potřeba
jeho primární těžby.
Společnost REMA Systém se zavázala, že za každý
mobilní telefon odevzdaný v rámci projektu přispěje
částkou 10 Kč na ochranu kamerunské biosférické
rezervace Dja, kde gorily žijí. Odměnou za naše úsilí
bude především dobrý pocit z toho, že jsme udělali
něco užitečného pro naši planetu a záchranu deštných
pralesů. Dále se budeme moci zúčastnit setkání strážců
pralesa v ZOO Praha, které se koná dne 3. 3. 2016 při
příležitosti Světového dne zvířat a rostlin. Nejlepší
skupiny dokonce navštíví i zázemí chovu zvířat.
Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.
Můžete přinést mobilní telefon k nám do základní školy
nebo nás kontaktovat na tel. čísle 469 671 212, popř.
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NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA DAR
Rodinné centrum DaR DĚKUJE
DĚKUJEME všem, díky kterým mají v Luži maminky s
nejmenšími dětmi zázemí. DĚKUJEME za podporu
Městu Luže a Oblastní Charitě Pardubice.
DĚKUJEME těm, kteří s láskou a ochotně pomáhají,
přiloží ruku k dílu tehdy, když je třeba.
DĚKUJEME všem, kteří pomáhají, aniž by chtěli být
vidět.
DĚKUJEME, že se v Luži mohou scházet rodiče s dětmi
i senioři a společně se bavit, tvořit, vzdělávat, sdílet své
zkušenosti, nabízet si pomoc i podporu… Být SPOLU,
smát se a užívat si života. Vám všem ještě jednou:
DÍKY!

Jana Frenclová je povoláním zdravotní sestra.
Aktuálně ji ale zaměstnávají její tři děti, Verunka,
Lucinka a Kristýnka. S Janou a nejmenší Kristýnkou se
můžete potkat vždy v pátek dopoledne při Tvoření s
pohádkou. A možná si ji někdo pamatujete ze
středečních odpolední a tvoření v Klubu otazník.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK!
UŽIJTE SI POSLEDNÍ DNY ROKU 2015 VE ZDRAVÍ A
SPOKOJENOSTI, S KLIDEM A MÍREM V DUŠI. S
VĚDOMÍM, ŽE LÁSKA A VZTAHY JSOU VÍCE NEŽ
PENÍZE A VELKÉ DARY. UŽIJTE SI SVÁTEČNÍ DNY V
KRUHU RODINY A PŘÁTEL.
PROTOŽE RODINA JE DaR.
Lidé z Rodinného centra DaR
Vedení našeho lužského centra je nyní v rukou
Marušky Doležalové. V centru ji potkáte prakticky
vždy, když se tam něco děje. Kromě toho, že se stará o
vše - od papírování, přes účetnictví po program - tak
vám jako maminka tří dětí - Hedviky, Cyril a Anežky
určitě poradí. Maruška má vysokoškolské pedagogické
vzdělání, v centru například vedla kurz M_ANIMA,
absolvovala kurzy arteterapie a artefiletiky a má
bohatou praxi v práci s dětmi.

O webové stránky, naši stránku na facebooku a o
získávání darů se v našem centru stará Verča
Pešinová. Maminka Elišky a Verunky je porodní
asistentkou a navíc nedávno dokončila studium
manažerského studijního programu. Má velkou praxi
coby porodní sestra, vede předporodní kurzy a kurzy
péče o kojence.

Pokud do našeho centra zavítáte v úterý dopoledne na
Hrátky s batolátky, setkáte se s Kristýnou
Košvancovou - sociální pracovnicí na mateřské
dovolené - a s malou Toničkou. Můžete si s nimi užít
zábavu při pohybových hříčkách a říkadlech.

S Alžbětou Jasanskou se v centru můžete potkat o
pondělních a středečních odpoledních. Tehdy se za
okny ozývají tóny zobcových fléten. Pod jejím vedením
tu děti podnikají první krůčky do světa hudby.
Muzikoterapeutka a bývalá novinářka má také na
starosti články ve zpravodaji a letní příměstský tábor.

-5-

O středečních odpoledních se v našem centru v rámci
Klubu otazník hlavně tvoří, a to přímo pod vedením
výtvarnice Zuzky Melckenbeeck Vysoké. Absolventka
umělecké školy Václava Hollara má k ruce dva
pomocníky, Matýska a Sárinku. A v umělecké dílo
zvládne přetvořit vše, od střepů, přes kus drátu až po
plátěnou tašku.
Více informací o dění v RC DaR:
- hledejte na našem webu:
www.materskecentrum.estranky.cz
- ty nejaktuálnější informace, včetně fotek, máme na
facebooku – hledejte Rodinné centru DaR Luže a
přidejte se
- fotky z dění v centru najdete na
http://crunchie.rajce.idnes.cz/
- přímo v centru si pak můžete prohlédnout kroniky
dokumentující naši činnost v Luži v uplynulých letech
- chcete-li dostávat pravidelné pozvánky na naše akce,
pište na rodinnecentrum.dar@gmail.com
Vedoucí RC DaR: Mgr. Maruška Doležalová, tel.: 603
880 938, rodinnecentrum.dar@gmail.com
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ V JANOVIČKÁCH
V neděli 8.11.2015 po pětileté rekonstrukci byl znovu
otevřen kostel v Janovičkách. Za účasti 250
návštěvníků byla sloužena posvícenská mše svatá,
kterou sloužil novokněz P. Filip Dušek spolu se
skutečským děkanem P. Arnoštem Vidourkem.
Bohoslužbu doprovázel krásným hudebním
doprovodem lužský chrámový sbor pod vedením
slečny Irenky Čimborové. Po obřadu následovala za
hudebního doprovodu prezentace o historii a
rekonstrukci Janoviček promítaná na stěnu kostela. V
prostém a čistém interiéru vytvořili všichni zúčastnění
radostnou a přátelskou atmosféru. Navíc si v pozdním
odpoledni hosté užili pohled na tiché dolské údolí a
hrad Košumberk v posledních paprscích slunce. Co víc
si přát!

Text ke QR kódu: Prezentaci o historii Janoviček
zobrazíte načtením QR kódu nebo na odkazu
http://www.martinskroch.cz/Janovicky/janovicky_sm
all.pdf.
M. Š.

Pozvánka: Přijďte si pro Betlémské světlo do Janoviček
24. prosince 2015 si můžete vychutnat chvíli ticha,
zamyšlení a meditace v Janovičkách. Kostel bude
otevřen k volné návštěvě na Štědrý den od 10.00 do
16.00 hodin. Přinesete-li si svíčky či petrolejky budete
moci dále šířit Betlémské světlo. Pro děti bude
připraven betlém a dobroty pro zvířátka v lese.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

Vážení spoluobčané,
když na konci listopadu jdeme do obchodu, jsme možná udiveni a možná se i díváme do mobilu, kde máme
kalendář a říkáme si, co se děje, že by už byly Vánoce? Trh je prostě vždycky o krok napřed. Zimní počasí a
kratší dny nám přece jen připomínají, že se Vánoce blíží. Přeji vám radostné Vánoce a zvu vás na tradiční
vánoční bohoslužby, které se uskuteční na poutním místě chrámu P. Marie Pomocné 24. prosince 2015 od
23.00 hod a 25.12. od 9.30 hod.
Naše poutní místo v Luži je v roce 2016 obdařené zvláštním vyznamenáním, bude zde otevřena Svatá brána
Milosrdenství a to 1. ledna 2016 při bohoslužbě v 9.30 hod. Provede to P. Jan Linhart, biskupský vikář pro
pastoraci.
P. Josef Hubálek, farář v Luži
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V sobotu 9. ledna 2016 se bude v Luži a okolí konat
celostátní Tříkrálová sbírka. Jedná se o největší
dobrovolnickou akci v naší zemi. Pořádá ji Charita ČR a
zapojit se do ní můžete i vy. Všichni, kdo se chtějí
sbírky zúčastnit, se sejdou v 9:00 hodin na místní faře.
Přiveďte i svoje sourozence a kamarády.
Skupinky tří králů navštěvují domácnosti s přáním
zdraví a pokoje v novém roce. Vedoucí skupinek jsou
vybaveni průkazkou, občanským průkazem, pokladničkou s charitním logem a pečetí s podpisem
pracovníka místního obecního úřadu.
Získané prostředky budou použity na podporu charitní
domácí hospicové péče, odlehčovacích služeb pro
seniory a sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s
dětmi. Jako každým rokem bude 10 % vybrané částky
věnováno na přímou pomoc potřebným lidem v rámci
humanitární pomoci u nás i zahraničí.
Koledníci chtějí do Vašich domovů přinést radostnou
zvěst vánočních svátků, obdarovat Vás drobnou
pozorností a na dveře napsat symbol K+M+B 2016,
který je znamením hojnosti a ochrany po celý rok –
„Kristus ať požehná Váš příbytek“.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.
Oblastní charita Pardubice Vám přeje požehnané
vánoční svátky a pokojný rok 2016.
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NOVINKY Z KNIHOVNY
Městská knihovna v Luži oznamuje všem svým
návštěvníkům, že ve dnech 21.12. – 31. 12. 2015 bude
z důvodu dovolené ZAVŘENO.
Zároveň všem lidem dobré vůle městská knihovna
přeje klidné prožití vánočních svátků a stálé zdraví v
novém roce. Těším se na Vaši návštěvu v roce 2016.
Za knihovnu Jaromíra Márová
Knižní novinky pro děti
Martin – Vyschl potok: Řezníčková
Martin – Běsnící bouřka: Řezníčková
Hledej a objevuj – závodníci v super rychlých
strojích: Trujillo
Hledej a objevuj – Čarovné Vánoce: Trujillo
Alžběta popleta: Janišová
Flouk a Líla: Dvořáková
Frajer Manolito: Lindo
Deník Mimoňky 8. - Russellová

Knižní novinky pro dospělé
Straka na šibenici: D. Petr
Pod dubem, za dubem: V. Větvička
Levandulová zahrada: L. Riley
Běda tomu, kdo vyčnívá z řady: R. Cílek
Vražedná akademie: M. Olczak
Němá dívka: M. Hjorth
Samec: A. Olayitonová
Sluncem spálená země: E. Haran
Zimní palác: E. Stachniak
Maorská princezna: L. Walden
Noční pacient: J. Cimický

Dne 4. 11. 2015 jsme začali a díky dobrovolnicím
D. Pidimové, M. Vaško a M. Pokorné se nám
podařilo zapojit naše seniory do aktivní činnosti.
Při tvoření jsme se nechali inspirovat podzimem
a blížícím se Adventem. Začali jsme výrobou
věnečků ze šišek a přírodních materiálů a
pokračovali vánočními ozdobami z látky. Seniory
však nejvíce zaujalo tvoření svíček ze včelího vosku,
a proto tímto děkujeme včelaři p. Falgenhauerovi
z Radimi za darování voskových plátů.

VLASTIVĚDNÝ KROUŽEK
Na posledním setkání vlastivědného kroužku jsme
nezapomenuli ani na 150. výročí narození známého
PhDr. Josefa Sedláčka, lužského rodáka, který se
narodil 28. ledna 1866.
Doktor Sedláček jako středoškolský profesor byl znám
jako překladatel antických autorů, jako autor učebnice
logiky pro střední školy a zvláště díla „Studie k
českému těsnopisu“, důležitého pro filosofy a tehdy
stenografy. Rukopis jeho díla s rozborem 18 000 slov
nejčastěji užívaných v českém jazyce /z analyzovaného
materiály o 100 000 slovech/ je v Těsnopisném ústavu
v Praze – Karlíně.
Příští setkání kroužku bude 14. prosince opět ve 13,00
na Městském úřadě v Luži.
Z.M.
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Výsledky naší práce můžete zhlédnout na Lužském
jarmarku, nebo na Vánoční výstavě na Hradě
Košumberk, případně je i zakoupit.
Zaměstnanci pečovatelské služby přejí Vám všem
klidné a pokojné prožití svátků vánočních a šťastný
rok 2016.
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM KOŠUMBERKEM

Kvapem se blíží konec letošního roku a jak to obvykle
v tomto čase bývá, hodnotí se, co bylo v roce
vykonáno. Zda to bylo dobré či nikoli. Jsem rád, že
za dramaturgii Košumberského kulturního léta, jeho
divadelní části, mohu hodnotit převážně pozitivně.
Je tomu tak i proto, že "Košumberk" se za více než
dvacetiletou historií vytváření jeho obrazu stal vítaným
dostaveníčkem zejména amatérských divadelních
souborů. Definitivní obraz festival získal až v poslední
čtyřech letech, kdy se jediným pořadatelem stalo
pouze město. Kolektivní dramaturgie realizačního
týmu nese své ovoce, má "šťastnou ruku" ve výběru
představení, čehož je nejlepším dokladem jeho
návštěvnost. I účinkující divadelní soubory si pozvání
na hraní na košumberských "prknech jež znamenají
svět" patřičně považují. Letošní Košumberské léto
nabídlo divákům osm divadelních představení, což je
maximum.
Hrálo se každou sobotu. Výjimkou byl pouze pátek
17. července, kdy sehrál známý červenokostelecký
soubor Na Tahu divácky vděčný muzikál Noc na

Karlštejně. Letos na Košumberku vystupovaly
převážně divákům známé divadelní soubory. První
divadelní víkend to byl Hradecký soubor Q10 divadelní
studio divadla Drak s další osvědčenou
"šejkspírovkou", tentokrát to byl Večer tříkrálový
v úpravě a režii Filipa Humla. V další části to byl již
zmíněný soubor z Červeného Kostelce, v sobotu pak
známý soubor Divadla Exil z Pardubic tentokrát
s prvorepublikovým kabaretem inspirovaným
známým pamětnickým filmem Mravnost nade vše
respektive Mravnost - marnost. V další části programu
vystoupil známý a osvědčený soubor Do Houslí
s komorní komedií Výročí. Pokusně bylo divákům
předloženo představení absurdního divadla od Eugéna
Ionesca, francouze rumunského původu, Plešatá
zpěvačka v podání mladého souboru opatovického
divadelního souboru SNOP. K tomu snad malou
poznámku; při premiéře této hry v roce 1961 byl autor
vypískán, hra se však ve Francii hraje nepřetržitě
dodnes. Letos poprvé chtěl soubor Do Houslí
představit se spoluprací se slovenskými kolegy
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z trnavského Tulavého divadla se společnou vlastní
inscenací podle Alexandra Dumase Jeden za všechny.
Představení se však neuskutečnilo kvůli zranění
jednoho z protagonistů divadla, Romana Vencla. A tak
velmi úspěšně "zaskočil" jen soubor Tulavého divadla
s vlastní vtipné adaptaci hry Williama Shakespeara
Hamlet v režii hlavního protagonisty Jakuba Nvoty.
Soubor ze Slovenska, jehož členové jsou převážně
absolventy bratislavské Vysoké školy múzických
umění, diváky výborně pobavil a povýšil tak festival
na mezinárodní. V závěru programu vystoupil na
Košumberku poprvé soubor Jirásek z Nového Bydžova
se zajímavě inscenovanou komedií dell Arte Tři v tom
od Jaroslava Vostrého. V současné době je příprava
Košumberského léta 2016 v plném proudu, aby každý
divák byl spokojen stejně, jako tomu bylo v roce
právě končícím. Za dramaturgii mohu už teď říci,
že bude na co se těšit. Letošní rok byl opravdu
divadelně úrodný.
Milan Zlesák
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PODZIMNÍ AKCE PŘILÁKALY DO HAMZOVY LÉČEBNY I MNOHO NÁVŠTĚVNÍKŮ Z LUŽE A OKOLÍ
Měsíc listopad byl letos v Hamzově léčebně ve
znamení velkého počtu událostí, které léčebnu otevřely
i pro jiné návštěvníky než ty z řad jejích pacientů.
Nezvykle teplé počasí také jakoby samo vybízelo k
tomu využít prostředí Hamzova parku ještě k
posledním aktivitám před dlouhým obdobím zimního
odpočinku.
Hned 2. listopadu jsme si u příležitosti Památky
zesnulých připomněli 85. výročí úmrtí zakladatele
košumberské léčebny, pana profesora Hamzy a
vzpomněli i na dětské oběti tuberkulózy při pietní akci
na lužském hřbitově. Tradičního zapalování svíček se
vedle dětí ze Základní školy při Hamzově léčebně
zúčastnily i děti ze Základní a mateřské školy v Luži.
Další týden jsme v Hamzově léčebně opět přivítali
dobrovolníky několika východočeských poboček
pojišťovny Kooperativa v rámci Dne pro lepší život,
kteří nám tentokrát pomáhali se zkrášlováním areálu
parku výsadbou nových rododendronů, které léčebna
před časem obdržela darem.
V letošním roce také poprvé proběhly ve spolupráci se
Základní školou při Hamzově léčebně oslavy svátku
svatého Martina. Tento svátek připadající na 11.
listopad je v lidových pranostikách považován za
začátek zimního období, ale počasí tomu letos v tento
den naštěstí příliš neodpovídalo. Pásmo básniček a
říkadel i následující lampionový průvod přilákaly do
léčebny velké množství dětí a rodičů, kteří se v
příjemně stráveném podzimním podvečeru dozvěděli
více o osobě svatého Martina i svatomartinské
legendě. Martin dokonce do léčebny dorazil v
doprovodu rytíře osobně a nikomu snad nevadilo, že
místo bílého koně přijel na hnědákovi.
Hamzova léčebna pak 24. listopadu rovněž poprvé
hostila Den dětí s dobrovolníky. Akci pořádala Koalice
nevládek Pardubicka společně s Pardubickým krajem
a Hamzovou léčebnou pod záštitou Pavla Šotoly,
radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální
péči a neziskový sektor.
Pět neziskových organizací, Rodinné centrum DaR
Luže, Oblastní charita Nové Hrady, Český červený kříž
z Ústí nad Orlicí, chrudimská pobočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých a Střední škola
zemědělská a veterinární Lanškroun, sdružených v
Koalici nevládek Pardubicka si pro děti z léčebenské i
lužské základní školy připravilo zábavné dopoledne

plné tvořivých aktivit. Jejich cílem bylo hravou formou
přiblížit záslužné činnosti, kterými se tyto organizace
zabývají. Děti si mimo jiné mohly vyzkoušet mini kurz
první pomoci s nácvikem resuscitace na figuríně,
poznat, jak se žije nevidomým nebo se v areálu léčebny
projet na koni.
Druhá část programu byla spojená s podzimním
obdobím v přírodě a vyvrcholila společnou aktivitou v
podobě vytváření velkého stromu z různobarevných
listů stromů Hamzova parku a arboreta. Děti se přitom
hravou formou učily poznávat, ze kterého stromu listy
pocházejí. Vzniklé dílko pak bylo vystaveno v expozici
Hamzovy léčebny v rámci výstavy Dny zdraví, která
proběhla v pardubickém Domě techniky 26. a 27.
listopadu.

Symbolickou tečkou za letošními listopadovými
aktivitami pak byla akce, které již předznamenala
nadcházející čas adventu a Vánoc. Již téměř tradiční
prodejní výstava 25. a 26. listopadu, na které
prezentují svoje výrobky pacienti z ergoterapeutických
dílen Hamzovy léčebny, se letos setkala s takovým
zájmem veřejnosti, že vše bylo v podstatě vyprodáno
již první den.
Hamzova léčebna dlouhodobě usiluje o větší propojení
léčebny s městem Luže a jeho okolím. Proto se
snažíme pořádat aktivity, které občany Luže do našeho
areálu přilákají a přesvědčit je tak, že léčebna není
světem sama pro sebe, ale součástí města, jeho
historie, současnosti i budoucnosti.

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé,
Košumberk 80, 538 54 Luže
nabízí volná pracovní místa na pozicích
BYTOVÝ REFERENT
Náplň práce:
- správa bytových domů, ubytoven, konferenčního sálu
Nabízíme:
- hrubá mzda 16.500,- až 23.000,-- Kč dle praxe
- pracovní poměr od 1.4.2016
- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění
Požadavky:
- SŠ nebo VŠ vzdělání, praxe v oboru bytového hospodářství výhodou
- organizační schopnosti, samostatnost, časová flexibilita

ORTOTIK-PROTETIK
Náplň práce:
- konstrukční řešení a stavba ortoticko-protetických pomůcek bez odborného dohledu
Nabízíme:
- hrubá mzda 23.000,-- až 32.000,-- Kč dle praxe
- pracovní poměr od 1.1.2016- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění,
možnost ubytování
Požadavky:
- odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika dle zákona 96/2004 Sb.

ZAMĚSTNANEC PARKOVÉ ÚDRŽBY
Náplň práce:
- zahradnické práce
Nabízíme:
- hrubá mzda 14.500,-- až 16.500,-- Kč
- pracovní poměr od 1.1.2016
- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění
Požadavky:
- řidičský průkaz sk. C, T a práce s křovinořezem, motorovou pilou výhodou
Životopis a motivační dopis zasílejte na personální oddělení Hamzovy odborné léčebny nejpozději
do 18.12.2015 na e-mailovou adresu rabova hamzova-lecebna.cz nebo tefrova hamzova-lecebna.cz ,
tel. 469 648 103, 104.

-9-

PROSINEC 2015

WWW.LUZE.CZ
FOTBALOVÉ BILANCOVÁNÍ

Fotbal se pomalu ukládá k zimnímu spánku. Ne všichni
budou mít klidné spaní. Hráči našeho béčka měli určitě
jiné představy o působení ve 3. třídě okresní soutěže.
Po jarní jízdě čtvrtou třídou nikdo nečeká, že budou
po podzimu na 12. místě 3. třídy se ziskem pouhých
10ti bodů. Již před sezónou jsem upozorňoval, že
vyšší třída je jiný level, a taky se to potvrdilo. Hra na
rychlé protiútoky, která nám o třídu níže seděla,
neměla ve 3. třídě úspěch. Mužstvo musí hrát více
kombinačně, ale to jim zatím nejde.
3. třídě jasně vévodí rezerva Slatiňan, konkurenta má
jen v SK Rváčov. Na druhém konci tabulky to bude
mela. Poslední Trhová Kamenice má 4 body - jak nás
doma potrápila... Naše béčko s Tatranem Ctětín mají
10 bodů, Orel 11 a Horní Bradlo 13. Jaká škoda, že
„bégo” doma prohrálo s Ctětínem. Dle vývoje v tabulce
bylo utkání tzv. o šest bodů!!
Ve 13ti mistrovských utkáních nastoupili: Petr
Černohorský, Lukáš Kovačka a Milan Tlapák.
Žlutá karta: 3 x Černohorský a Kovačka, 2x Horák,
Peterka a Stehlík, 1 x R. Baťa, M. Kapitola, L. Richter
a Pekhart.
Branky: 3 x Frencl, 2 x Černohorský, Tlapák a Stehlík,
1x Jílek, Karal, M. Kapitola, Kolář, Kovačka, Novák,
Pekhart a Tichý.
Říká se, že druhý rok v jakékoliv soutěží bývá těžší
než ten první. V případě našeho „Áčka” to neplatí.
V podzimní tabulce 1.A třídy obsazuje pěkné 8. místo
s 19ti body. Samozřejmě vyhráno ještě není, ale základ
je dobrý.

Ale popořádku. Vstup do soutěže byl špatný. Na hřišti
nováčka z Libšan jsme prohráli vysoko 1:4. Dnes víme,
že jsme nebyli jedinní, koho jasný podzimní lídr
soutěže porazil …. spíš je třeba konstatovat, s kým
nevyhrál.
Potom ale byla šňůra vítězství, doma 3:1 se silnou
Litomyšlí, venku 2:1 na Celtiku Chrudim, doma 3:0 nad
AFK H. Jelení. Po prohře 2:3 v Pardubičkách série
pokračovala. Doma porážíme 2:0 Staré Hradiště a 1:0
Zámrsk. Přichází séerie proher ( Pomezí a rezervy Ústí
nad Orlicí a Vysokého Mýta). Doma proti Načešicím
potřebujeme bodovat jako sůl. Daří se to, vyhráváme
2:1. Na silný Dolní Újezd jsme neměli. Újezd má silný
tým na čele s Brůnou a Kroulíkem (ligoví fotbalisti), což
potvrzují i postavením v tabulce.
V posledním kole vybojovaný bod na hřišti Heřmanova
Městce byl zlatý, ale podle průběhu a vývoje hry, kdy
neproměníme ani ty nejvyloženější šance a nejen
v tomto utkání, byl získaný bod ztrátou.
Vůbec proměňování šancí bylo největším problémem
celého podzimu. Troufnu si tvrdit, že proměnit jen
polovinu gólovek, máme o 5 bodů více a jsem
za vodou. Za této situace nemáme nic jistého.
Týmy pod námi (Staré hradiště 17 bodů, Pardubičky
14, Načešice 13, MFK Chrudim C 10, Zámrsk 9 a Jelení
7 bodů) neházejí flintu do žita. I když je předpoklad, že
podle vývoje ve vyšších soutěžích by sestupovala jen
dvě družstva.
V zimě potřebujeme doléčit zranění, kterých bylo
požehnaně a trénovat střelbu. Sám Lukáš Merkl s 8

góly na to nestačí... a co toho ještě zahodil. Však
se vstřelenými 18ti brankami patříme do spodních
pater. Nebo sehnat dalšího šutéra … Radim Holub
v MFK Chrudim ukončil činnost....
Všech 13 zápasů bez střídání odehráli Schmeiser
v brance a v poli Roubínek a Lukáš Merkl.
Na 18 brankách se podíleli: L. Merkl 8x, Karal a Fidler
2x, po jedné brance dali: J. Kapitola, Kopecký,
O. Merkl, Naď, Roubínek a Stoklasa.
Žluté karty obdrželi hráči: 6x Naď, 5x O. Merkl,
3x Harenčák, J. Kapitola, M. Kapitola a Roubínek,
1x Mužíček a Kopecký.
Vyloučen byl jediný hráč – Lukáš Naď.
Mládež si v podzimní části nevedla špatně. Dorost je
na 8. místě krajské soutěže. Chlapci podávají výkony
z kategorie „den a noc“. Vysoko 7:0 po solidním výkonu
porazí Sebranice. Naopak ostudně prohrají v Rosicích
nad Labem 2:9. Nejvíce zápasů odehrál Miloš Kolář,
David Koukal a Josef Novotný. Střelecky se dařilo
Honzovi Burešovi (7 gólů) a Davidu Koukalovi (6 gólů).
Spokojenost je z kategorie mladších žáků (žákyň),
kteří jsou s 19 body na 3 místě okresního přeboru, jen
3 body za vedoucími souklubími Nasavrky/Ctětín
a Prachovice/Třemošnice B. Jen by stálo zato zapojit
ještě více kluků a děvčat. Ale to nejen do kategorie žáků
(žákyň), ale především do přípravky. Na podzim
odstartovala fotbalová školička (viz web klubu), tak
snad o fotbalový potěr nebude nouze.
- galon -

ONDRÁŠOVKA I. A TŘÍDA MUŽŮ
KLUB

Výhra

Remíza

Prohra

Skóre

1

Libišany

12

0

1

47:16

35

2

Dolní Újezd

10

0

3

34:22

28

3

Ústí nad Orlicí B

9

0

4

32:23

28

4

Pomezí

9

0

4

28:26

26

5

Litomyšl

8

0

5

27:18

25

6

Heřmanův Městec

7

0

6

27:18

21

7

Vysoké Mýto B

7

0

6

36:27

21

8

Luže

6

0

7

18:24

19

9

Staré Hradiště

10 Pardubičky

Branky

5

0

8

22:30

17

5

0

8

22:33

14

11 Načešice

4

0

9

26:32

13

12 Chrudim C

4

0

9

17:31

10

13 Zámrsk

3

0

10

15:29

9

14 Horní Jelení

2

0

11

13:35

7

KIK TEXTIL OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
KLUB
1 Nasavrky/Ctětín

Výhra Remíza Prohra
8

1

1

Skóre Branky
61:17

25

RYCHTÁŘ III. TŘÍDA DOSPĚLÝCH
KLUB

I. TŘÍDA DOROSTU – SKUPINA A

Výhra

Remíza

Prohra Skóre Branky

Slatiňany B

12

1

0

80:16

37

1

Moravany/Chroustovice

12

0

1

60:12

Rváčov

11

0

2

49:9

33

2

Pardubičky B

11

0

2

64:22

32

Heřmanův Městec B

7

2

4

31:20

23

3

Horní Jelení

11

0

2

37:17

32

Rosice

7

2

4

26:33

23

4

Svratouch

10

0

3

60:24

31

Bořice

7

0

6

27:25

21

5

Prosetín/Holetín

9

0

4

62:25

28

KLUB

Výhra Remíza Prohra Skóre Branky
36

2 Prachovice/Třemošnice B

8

1

1

44:25

25

3 Luže

6

1

3

48:20

19

Prachovice

6

2

5

33:19

20

6

Miřetice

8

0

5

63:24

24

4 Chrast/Zaječice

5

3

2

34:18

18

Hrochův Týnec

6

1

6

51:33

19

7

Opatovice nad Labem

6

0

7

24:38

18

5 Svratouch

5

0

5

23:29

15

Miřetice B

5

4

4

22:21

19

8

Luže

4

0

9

34:39

13

6 Hlinsko B

4

2

4

52:30

14

Dřenice

5

2

6

28:44

17

9

Rosice nad Labem

4

0

9

33:68

11

7 Ronov

4

2

4

23:25

14

Horní Bradlo

4

1

8

23:38

13

10 Sezemice/Holice B

3

0

10

16:56

11

8 Rosice/Hrochův Týnec

2

4

4

24:24

10

Orel

3

2

8

22:43

11

11 Paramo Pardubice

4

0

9

12:44

10

9 Kameničky/Vitanov

2

2

6

16:23

8

Luže B

3

1

9

18:33

10

12 Vitanov

3

0

10

31:50

9

10 Orel

2

2

6

27:41

8

Ctětín

2

4

7

17:46

10

13 Kameničky

3

0

10

19:55

9

11 Stolany

0

0

10

7:107

0

Trhová Kamenice

1

2

10

16:63

5

14 Staré Hradiště

3

0

10

16:57

9
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INZERCE
Pila AB Proles Mára a Novák Střemošice snižuje cenu za smrkové krajinky z
800,-Kč na 700,- Kč za balík a to do konce března 2016.
Dále nabízí dárkové poukazy na odběr palivového dřeva - tip na vánoční
dárek. Více o sortimentu a cenách palivového dřeva na www.abproles.cz
kontakt - mail: ucetni@abproles.cz, tel: 724 949 832 paní Kubátová.
Prodám byt v Luži v osobním vlastnictví po částečné rekonstrukci o výměře
75m2 (2+1).
Telefon: 608 71 36 36
Prodáme starý dům k rekonstrukci v Dolské ulici v Luži. Telefon: 606 631571

TERMÍNY UZÁVĚREK ZPRAVODAJE
PRO ROK 2016
Leden 2016 - 13. prosince 2015
Únor 2016 - 17. ledna 2016
Březen 2016 - 15. února 2016
Duben 2016 - 17. březen 2016
Květen 2016 - 17. dubna 2016
Červen 2016 - 17. dubna 2016
Červenec 2016 - 16. června 2016
Srpen 2016 - 17. července 2016
Září 2016 - 17. srpna 2016
Říjen 2016 - 18. září 2016
Listopad 2016 - 17. října 2016
Prosinec 2016 - 15. listopadu 2016
Příspěvky je možné zasílat v těchto formátech: word, jpg, pdf. Dokument
prosím nijak graficky neupravujte a nevkládejte fota do textu, ale zasílejte
samostatně! (Pokud se ovšem nejedná o placenou inzerci)
Příjem příspěvků: Ing. Lucie Macháčková, e-mail: zpravodaj luze.cz,
mobil: 736 481 206
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MYSLIVOST NA LUŽSKU
V prostorách purkrabství na hradě Košumberku
v posledních letech proběhla řada zajímavých akcí
a výstav. Zatím poslední výstava, kterou se zde podařilo
uspořádat, byla o naší myslivosti. Střípky historie myslivosti minulého a tohoto století na Lužsku. Ve fotodokumentaci, dobových materiálech a exponátech získaných ze soukromých sbírek, archivů i okresního muzea
v Chrudimi se členům mysliveckého spolku Hubert
podařilo uspořádat zajímavou výstavu o myslivosti.
S pomocí Městského úřadu a obětavosti paní kaste-

lánky se členové spolku pokusili ukázat našim občanům, že myslivost není jen nějaké střílení a pití, ale že je
to především obrovská dřina, časově náročná činnost,
že je to životní styl, láska k přírodě, pevné kamarádství
a velká zodpovědnost.
Věříme, že se návštěvníkům, kteří ji viděli nejen líbila, ale
že i ti, kteří mají k myslivosti nějaké výhrady, pochopili,
že v myslivosti nejde ani tak o trofeje či zvěřinu, ale především o živou a zdravou přírodu a taky o eliminaci
škody, kterou může přemnožená zvěř způsobit.

Sem patří i závěrečná prosba na všechny čtenáře zpravodaje. Myslivci mají nejen právo, ale hlavně povinnost
snižovat počty divokých prasat, která dělají dost škod.
Nedají se lovit do pastiček na myši. Musí se lovit zbraní. Je to obtížný lov a probíhá často na společném
honu i v našich lesích.
Počítejte proto s možností setkání v honitbě s našimi
myslivci. Zachovejte rozumnou míru opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti. Děkujeme.
MS Hubert Luže

Lužský zpravodaj. Vychází 1x měsíčně. Vydává MěÚ Luže ve spolupráci s Radou města Luže. Povoleno Ministerstvem kultury České republiky pod reg. Zn. MK ČR E 11909.
Zdarma pro občany města. Příspěvky do dalšího čísla se příjímají do 13. 12. 2015 na MěÚ Luže, e-mail: zpravodaj@luze.cz,
1200 výtisků. Tisk a sazba Petr Dvořák - Tiskárna Osík, tel.: 461 618 111. • www.luze.cz

