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Město Luže, zastupitelé města
a všichni zaměstnanci Vám srdečně přejí
prožití vánočních svátků ve zdraví
a radosti a vstup do nového roku 2019
s vírou ve zdraví a úsměvem na tváři.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení přátelé,
jmenuji se Veronika Pešinová, rozená
Bártová a jsem Vaší novou starostkou.
Je mi 34 let, jsem šťastně vdaná, mám
tři dcery, pocházím z Dolů a nyní bydlím na Košumberku. Povoláním a hlavně
srdcem jsem porodní asistentka. Někteří
mne můžete znát z Rodinného centra
DaR v Luži, kde trošku pomáhám skupince nadšených maminek s organizací
chodu centra.
Jsem Vám velice vděčná za Vaši podporu a důvěru, kterou ve mne vkládáte. Rozhodně udělám maximum pro to, abych
Vás nezklamala. I přes počáteční náročný
rozjezd v nové funkci jsem velice odhodlaná a připravená pustit se do práce a vytvořit na radnici klidné, vstřícné a především přátelské prostředí. Zaměstnancům
městského úřadu patří velké díky, že mi
oddaně a dobrovolně pomáhají a zajišťují tak plynulý průběh několika prvních
změn – nové obsazení pozic asistentky
starostky a místostarosty, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu a nové pozice
tajemníka/tajemnice, kterou již schválila
rada města. Věřím, že ve spolupráci s novým tajemníkem a novým místostarostou,
se podaří zavést do naší práce systém, který bude vyhovovat všem a povede k větší
efektivitě práce jak samotných zaměstnanců, tak i rady a zastupitelstva města.

Na tomto místě bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podílí na plynulém chodu
města, všem dobrovolníkům, nadšencům, spolkům a místním organizacím,
které velkou mírou naplňují naše okolí
bohatým programem a především přirozeným zájmem o druhé lidi. To je totiž to
skutečné, co lidem pomáhá a tvoří naše
životy smysluplnými. Děkuji Vám všem!
Možná se ptáte, kolikátá žena asi ve vedení Luže jsem? A opravdu jsem první…
A nejen pro to si uvědomuji míru své zodpovědnosti vůči Vám, vůči městu i vůči
přírodě, ve které všichni společně žijeme
– lidé, zvířata i prostředí. Jeden nemůže
být bez druhého, a proto se budu snažit
při své práci myslet hlavně na udržení
rovnováhy a při rozhodování budu myslet také na dopad našich činů na životní prostředí a budoucnost našich dětí
a vnoučat. Myslím si, že v současné době
je důležitost čistého vzduchu a čisté vody
zase velkým tématem pro každého z nás.
Na závěr bych Vám chtěla popřát opravdu šťastné a veselé svátky vánoční v kruhu rodiny a svých blízkých. Prožijte tento
sváteční čas s vnitřním klidem, radostí
a oslavou podstaty Vánoc – nové naděje a lásky. Do roku 2019 vstupte s vírou
ve zdraví a předsevzetím každodenního
úsměvu a důvěry k lidem.
Vaše starostka Veronika

So 8. 12. 2018 | 16:00
VÁNOČNÍ JARMARK A ZPÍVÁNÍ
KOLED | Náves Bělá
Čt 13. 12. 2018 | 18:00
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ POSEZENÍ
S KAPELOU PARDUBICKÁ ŠESTKA
| Sokolovna Luže
So 15. 12. 2018 | 15:00
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY NA 1.
BUDOVĚ HAMZOVA SANATORIA
| Hamzova 250, Luže
Ne 16. 12. 2018 | 13:00–14:00
OTEVŘENA KAPLE SV. RODINY
| Dobrkov
Ne 23. 12. 2018 | 13:00–14:00
OTEVŘENA KAPLE SV. RODINY
| Dobrkov
Ne 23. 12. 2018 | 17:00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
| Náměstí Luže
Po 24. 12. 2018 | 10:00–16:00
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ, BETLÉMSKÉ
SVĚTLO | Kostel v Janovičkách
Po 24. 12. 2018 | 15:30
VÁNOČNÍ MŠE SV. PRO DĚTI
| Kostel sv. Bartoloměje, Luže
Po 24. 12. 2018 | 23:00
PŮLNOČNÍ MŠE SV.
| Chrám Panny Marie Pomocnice
křesťanů na Chlumku, Luže
So 29. 12. 2018 | 19:00
JDO JAROSLAV – POPRASK
NA LAGUNĚ – VÁNOČNÍ
PŘEDSTAVENÍ | Sokolovna Luže
Čt 10. 1. 2019 | 18:00
KLUB ZDRAVÍ: KVALITA POTRAVIN –
ROMAN UHRIN
| Volnočasové centrum Luže
So 19. 1. 2019 | 17:00
7. ROČNÍK TURNAJE VE HŘE
„ČLOVĚČE, NEZLOB SE“
| Hostinec „U Jonáše“ Bělá
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JEDEME NA PLNÝ PLYN

OHNIVÉ PEKLO
V minulém měsíci, měli naši tři členové
z výjezdové jednotky jedinečnou příležitost, účastnit se výcviku hašení požárů
v uzavřených prostorech.
Celodenní výcvik se konal ve Vysokém
Mýtě a kromě nás, se ho účastnilo ještě dalších sedm jednotek sborů dobrovolných
hasičů z Pardubického kraje. Tento kurz byl
čtyřdenní a během těchto čtyř dnů se stihlo proškolit na 100 hasičů z našeho kraje.
Hašení v uzavřených prostorech, tedy
požáry bytů, domů atd., má svá specifika,
jako např. nulová viditelnost, z toho vyplívající těžká orientace v neznámem zakouřeném prostředí, nedýchatelná atmosféra
všude okolo hasiče, možný výskyt velmi
nebezpečných stavů jako je např. flashover, kdy dojde k náhlému vzplanutí celé
zasažené místnosti atd.
Na všechny výše uvedené věci se nás
tým zkušených instruktorů snažil připravit,
jak po teoretické stránce, tak i po té praktické. Po úvodní velice zajímavé teorii jsme
se již přesunuli k prvnímu nácviku a tím
bylo poměrně nové ovládání proudnice.
Hasič se snaží aplikovat do hořícího místa,
jen minimum vody k uhašení požáru a tím
zabránit vzniku druhotných škod, třeba vyplavením bytů pod místem požáru.
Stěžejní část výcviku nás teprve čekala. Jednalo se o sérii požárů, (hořící fritéza,
schodiště v plamenech či kompletně hořící
místnost), připravených ve speciálně upraveném návěsu kamionu. Teploty v trenažeru se pohybovali od 400 do 800°C, a hasič se
je musel snažit dostat alespoň k teplotám
okolo 150°C. Pokud hasič dělal chyby, instruktor si ho o to více dobíral a zapaloval
mu již uhašené požáry za zády a tak se dvojice hasičů musela neustále navzájem hlídat
a krýt si jedinou únikovou cestu. Po ukončení výcviku v ohňovém trenažeru, nás
čekal ne o moc lehčí úkol, a to vyhledání
a transport osoby ze zakouřené místnosti.
Za nové poznatky z výcviku jsme rádi,
avšak v blížící se době vánoční bychom je
neradi využívali. Proto Vás žádáme o opatrnost, nejen při zapalování adventních věnců.
VJ SDH Luže

Od září jsme se začali, opět scházet
v naší hasičské zbrojnici. Přivítali jsme
nové členy našeho kroužku a hned nás
čekala příprava na podzimní kolo Hry plamen, a účast na branném závodě v Morašicích. Pomáhali jsme se zábavným programem na Předání nového DA a zároveň
při dni otevřených dveří. Mohli jsme novým kamarádům ukázat, co se na kroužku učíme a co nás baví. Také jsme na tomto dni předvedli náš letáček - Babičko,
dědečku, za dveřmi nestojí vždy kamarád.
Dne 20. října jsme se postavili na start
závodu branné všestrannosti v Morašicích. Postavili jsme tří družstva – přípravka, mladší a starší. Nově také máme
jednoho dorostence, který běžel jako
jednotlivec. Obsadili jsme sice poslední
místa, zazářil jen dorostenec, který doběhl na 2. místě, sice s horším časem ale
minimálním počtem trestných bodů.

Nyní se připravujeme na zkoušky odbornosti ti nejmenší preventistu, starší strojníka a dívky kronikáře, čeká nás výlet s přespáním v hasičské zbrojnici a také kulturní
program na Výroční valnou hromadu.
Už se moc těšíme, co dalšího s kroužkem zažijeme.
Mladí hasiči SDH Luže

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA OBLASTNÍ CHARITY
PARDUBICE VE MĚSTĚ LUŽI
Oblastní charita Pardubice tradičně organizuje na Pardubicku již devatenáctý
ročník Tříkrálové sbírky.
V Luži sbírka tradičně proběhne ve spolupráci s římskokatolickou farností v sobotu 5. ledna 2019.
Do největší dobrovolnické akce v České
republice se může zapojit každý, kdo chce
přinášet radost a zároveň pomoci s dílem
Charity. Jako dobrovolníky rádi přivítáme
jednotlivce i celé rodiny – babičky, dědečky, maminky a tatínky s dětmi, kteří svátek Tří králů využijí k návštěvám blízkých
a sousedů a spolu s přáním do nového
roku ponesou dobrou zprávu do světa
a zároveň pomohou Charitě v péči o lidi
v nouzi. Dobrovolníci starší 15 let se mohou stát vedoucími skupinek Tří králů.
Každý vedoucí bude vybaven průkazem
a zapečetěnou pokladničkou s logem Charity. Dobrovolníky, kteří se chtějí do Tříkrálové sbírky zapojit, prosíme o kontaktová-

ní paní Mgr. Marie Hubálkové ( nejlépe již
před Vánoci) na mhubalkova@charitapardubice.cz či na telefonu 777 736 015.
Jako každý rok většina prostředků vybraných při Tříkrálové sbírce zůstává pro pomoc
v regionu. V roce 2019 bude největší část
výtěžku sbírky v regionu použita na rozšíření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi v nouzi a Služeb pro pěstouny a část
podpoří Domácí hospicovou péči.
Oblastní charita Pardubice je jedním
z největších poskytovatelů sociálních
a zdravotních služeb na Pardubicku a přispívá k tomu, aby rodiny mohli zůstávat spolu
i v náročnějších podmínkách, kdy naši blízcí
potřebují zvýšenou péči a pomoc.
O službách pardubické Charity se dozvíte více na www.pardubice.charita.cz nebo
na www.facebook.com/charitapardubice.
Všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky předem děkujeme za důvěru,
pomoc a štědrost.
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VÝPISY USNESENÍ

16/74: Změnu Smlouvy o pachtu pozemku
s propachtovatelem paní Janou Bočkovou,
bytem Revoluční 131, 251 63 Strančice, dle
přílohy – Dodatek č.1 Smlouvy o pachtu
pozemku, dle přílohy.
17/74: Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na p. p. č. 1240 v k. ú. Luže pro
žadatelé Šulcovi, dle přílohy.
18/74: Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na p. p. č. 1003/1 v k. ú. Luže pro
žadatele L. Kačalku, dle přílohy.
19/74: Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě na p. p. č. 802/5 k. ú. Radim pro
žadatelé L. Šikulu a E. Veseckou, dle
přílohy.
Rada města nedoporučuje ZM schválit:
20/74: Záměr prodeje části p. p. č. 338/1 v k.
ú. Luže o výměře cca 480 m2 pro žadatele
A. Jílka, dle přílohy.

Výpis usnesení z 74. zasedání Rady
města Luže konané dne 22. října 2018
v kanceláři starosty na MěÚ Luže
Rada města pověřuje
01/74: Lucii Tesařovou podepisování smluv
o nájmu hrobových míst.
Rada města schvaluje:
02/74: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 5 v bytovém domě v Luži čp. 259,
U Stadionu paní T. Rabochové na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
03/74: Prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 11 v bytovém domě v Luži čp. 259,
U Stadionu paní A. Doubravské na dobu
určitou tří měsíců, dle přílohy.
04/74: Prodloužení nájemní smlouvy k bytu
č. 17 v bytovém domě v Luži čp. 259,
U Stadionu paní I. Vostřelovou na dobu
určitou jednoho roku, dle přílohy.
05/74: Smlouvu o poskytnutí dotace
z Programu „Podpora činnosti a provozu
turistických informačních center
v Pardubickém kraji“, dle přílohy.
06/74: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 03601711
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky
na akci „Luže – Doly, zajištění zdroje pitné
vody“, dle přílohy.
07/74: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze
dne 14. 2. 2018 s firmou SKOS s. r. o., dle př.
08/74: Dodatek č. 5 Smlouvy o nájmu
pozemku mezi Městem Luže a Ing. J.
Svobodovou, dle přílohy.
09/74: Snížení ceny známkového sešitu, dle
přílohy.
10/74: Objednávku na opravu místních
komunikací od firmy HOLD s. r. o.
v hodnotě 320 000,- Kč bez DPH, dle př.
11/74: Objednávku na opravy místních
komunikací v ulici Svatopluka Čecha
od firmy Instal Chroustovice s. r. o. za cenu
510 406,50 Kč bez DPH, dle přílohy.
12/74: Objednávku na nákup termokamery
Dräger UCF 6000 za cenu 135 000,- Kč
včetně DPH pro výjezdovou jednotku
hasičů Luže, dle přílohy.
13/74: Objednávku na zhotovení
základových patek od firmy SKOS s. r. o.,
dle přílohy.
14/74: Dohodu o vypořádání zemědělských
pozemků do užívání mezi Městem Luže
a Osevou Agri Chrudim, a. s., dle přílohy.
15/74: Smlouvu o pachtu pozemku,
p. p. č. 799/1 o výměře cca 137 m2,
p. p. č. 799/7 o výměře cca 16 m2, p. p. č.
802/10 o výměře cca 35 m2, p. p. č. 802/1
o výměře cca 19 m2 v k. ú. Radim pro pana
O. Richtera na dobu určitou pěti let, dle
přílohy.

Výpis usnesení z 75. zasedání Rady města
Luže konané dne 2. listopadu 2018
v kanceláři starosty na MěÚ Luže
Rada města schvaluje:
01/75: Návrh na výluky majetku Mateřské
školy Luže z inventáře k 31. 12. 2018, dle
přílohy.
02/75: Změnu odpisového plánu
příspěvkové organizace Mateřská škola
Luže, okres Chrudim pro rok 2018, dle
přílohy.
03/75: Roční odměny ředitelce Mateřské
školy Luže, okres Chrudim za rok 2018,
dle přílohy.
04/75: Jednorázové vyplacení odměny
po skončení funkčního období
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
05/75: Finanční dar Sboru Církve
adventistů sedmého dne Luže
na Košumberský dětský den ve výši
4 000,- Kč, dle přílohy.
06/75: Zápis do kroniky Města Luže, dle
přílohy.
07/75: Objednávku na opravu propadlé
kanalizace v ulici Dukelská od čp. 155
po čp. 234 za cenu 412 659,53 Kč bez
DPH od firmy Instal Chroustovice, dle
přílohy.
08/75: Prodloužení nájemní smlouvy
k bytu č. 7 v bytovém domě v Luži
čp. 259, U Stadionu paní A. Mikanové
na dobu určitou jednoho roku, dle
přílohy.
09/75: Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu
bytu s panem I. Červeňákem v obytném
domě v Luži čp. 124, Jeronýmova
na dobu neurčitou, dle přílohy.
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10/75: Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č.
04-2018 na „Výkon činnosti technického
dozoru investora při realizaci stavby
„Luže – Brdo, zajištění zdroje pitné
vody“, dle přílohy.
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Města Luže,
konaného dne 5. listopadu 2018 v 18,00
hodin v sokolovně v Luži
01/UZM: Zastupitelstvo města schvaluje:
Ověřovatele zápisu: BcA. Aleš Košvanec,
MUDr. Petr Nosek.
02/UZM: Zastupitelstva města schvaluje:
Program ustavujícího zasedání
zastupitelstva Města Luže.
03/UZM: Zastupitelstvo města volí:
Tříčlennou volební mandátovou komisi
ve složení: Milan Hrnčál, Michal Zlesák,
Jan Stoklasa.
04/UZM: Zastupitelstvo města schvaluje:
Zvolení jednoho místostarosty.
05/UZM: Zastupitelstvo města schvaluje:
Pětičlennou radu města.
06/UZM: Zastupitelstvo města schvaluje:
Jednoho dlouhodobě uvolněného
člena zastupitelstva, a to starostu
města. (Pro výkon funkce starosty
Města Luže bude člen zastupitelstva
v souladu s § 84, odst. 2, písm. k)
zákona o obcích dlouhodobě uvolněn).
07/UZM: Zastupitelstvo Města Luže volí:
Starostku Města Luže
Bc. Veroniku Pešinovou, MBA.
08/UZM: Zastupitelstvo Města Luže volí:
Místostarostu Města Luže
Ing. Pavla Vodvárku.
09/UZM: Zastupitelstvo Města Luže volí:
Členy rady MUDr. Václav Volejník, Jiří
Kopecký, Ing. Milan Sýs PhD.
10/UZM: Zastupitelstvo Města Luže
zřizuje:
Kontrolní a finanční výbor.
Oba výbory budou sedmičlenné.
11/UZM: Zastupitelstvo Města Luže
schvaluje:
Předsedu kontrolního výboru
Romana Sýse.
12/UZM: Zastupitelstvo Města Luže
schvaluje:
Předsedu finančního výboru
Ing. arch. Tomáš Soukup.
13/UZM: Zastupitelstvo Města Luže
stanovuje:
V souladu s § 72 a § 84, odst. 2,
písm. n) zákona o obcích odměnu
za výkon funkce neuvolněného
člena Zastupitelstva Města Luže
a místostarosty Města Luže, dle
přílohy. Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení.
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OTEVÍRACÍ DOBA MÚ LUŽE O VÁNOCÍCH
Do pátku 21. 12. 2018 beze změn | 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 ZAVŘENO

OD 2. 1. 2019 ÚŘEDNÍ HODINY:
PONDĚLÍ

7,30 - 11,30

12,30 - 16,30

ÚTERÝ

7,30 - 11,00

13,00 - 15,00

STŘEDA

7,30 - 11,30

12,30 - 16,30

ČTVRTEK

7,30 - 11,00

13,00 - 15,00

PÁTEK

7,30 - 11,00

13,00 - 14,30

PODĚKOVÁNÍ

Jménem vedení města Luže děkuji všem
bývalým i současným zaměstnancům MÚ Luže
za Vaši svědomitou a zodpovědnou práci
a do nového roku 2019 Vám přeji mnoho
trpělivosti a odhodlání do každodenní práce,
samozřejmě ve zdraví a s úsměvem.
Vaše starostka

PODĚKOVÁNÍ

Město Luže srdečně děkuje
manželům Kroulíkovým
za darování krásného smrku
stříbrného, který nám tvoří tu
pravou vánoční atmosféru
v našem městě.
Velice děkujeme!

VOLNOČASOVÉ
CENTRUM
PRAVIDELNÉ CVIČENÍ:
Neděle | 17:00

Pondělí | 17:35

jóga pro 60+

jóga/pilates

Pondělí | 16:30

Čtvrtek | 17:00
zdravotní
cvičení pro ženy

jóga pro děti

LUŽAS =
(LUŽský Aktivní Senior)
Liché úterý – 17:00 – 19:00
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (DO 18. 12.)

SBĚRNÝ DVŮR
29. 12. 2018 – UZAVŘENO

V LISTOPADU OSLAVILI
SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
70 let
80 let
81 let
82 let

Justína Červeňáková, Radim
Josef Jeřábek, Luže
Jaroslava Kopřivová, Luže
Eva Zídková, Luže
Bohuslava Stránská, Bělá
Jiří Dostál, Luže
84 let Jan Krejsa, Doly
85 let Eva Profousová, Luže
Ladislav Kučera, Bělá
87 let Marie Čápová, Bělá
Drahoslava Stoklasová, Košumberk
92 let Ludmila Drahošová, Luže
Diamantovou svatbu v rodinném
kruhu oslavili: Božena a Josef Popelkovi,
Košumberk

V UPLYNULÉM OBDOBÍ
JSME SE ROZLOUČILI
s Janem Stoklasem, Zdislav – 86 let
Josefem Čápem, Bělá – 62 let
Jaroslavem Benešem,Luže – 73 let
Zdeňkem Profousem, Luže – 88 let

VZPOMÍNÁME

Dne 20. prosince 2018 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás opustil Zdeněk
Rožek z Bělé. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami

PRODEJ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
v areálu bývalých sběrných surovin/za hřbitovem

13.–14.12.2018
7:30–17:00 hod.
Sortiment: smrk ztepilý, smrk pichlavý,
borovice lesní, borovice černá
Prodejce: Lesy Luže, s.r.o.
tel.: 724 141 331

RÁDIO 93,2 FM
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POVĚSTI Z LUŽE A OKOLÍ
V minulém čísle Zpravodaje jsem vyčerpala místní pověsti z rukopisu Za svitu loučí
od Antonína Hlineckého. S laskavým svolením pana Zlatka Slámy st. z Luže předkládám nyní pověsti, sepsané jeho strýcem Karlem Vaňousem (1897 – 1962). Karel Vaňous působil jako odborný učitel a městský archivář, zajímal se o historii. V různých
pramenech vyhledal pověsti z okolních míst a doplnil je vlastním sběrem v terénu.
Vedle pověstí vypsaných z knih V. V. Jeníčka a K. V. Adámka a dalších spisovatelů tak
zaznamenal půvabné útržky vzpomínek desítek obyvatel městečka Luže a okolí. Celoživotní vztah k regionu nejlépe vystihují jeho slova v úvodu spisku s pověstmi.
„Pomalu, ale jistě mizí starodávné zvyky a obyčeje, mizí také tajuplná vyprávění,
v nichž se odráželo myšlení tehdejších lidí. Bylo by škoda, kdyby tyto vyprávěnky úplně
zanikly. Aby se tak nestalo, rozhodl jsem se napsat souhrn bájí a pověstí z Luže a okolí
a zachovat je příštím pokolením.
V Luži 1962, K. Vaňous“
Čtenářům zpravodaje představuji střípky pověstí sebrané mezi pamětníky Karlem Vaňousem přímo v Luži a jejím okolí.

OHNIVÝ MUŽ I.

Jistý kočí jel s vozkou. Byl trochu opilý.
Najednou se otočí a vidí ohnivého muže,
který si sedl na vůz a jel s ním. To víte, že kočí
měl mnohý strach, jak to dopadne. Byl celý
zpocený. Přece však dojel šťastně domů.
Teprve na domě ohnivý muž slezl a zmizel.

OHNIVÝ MUŽ II.

Jindy zase jsem šel v noci lesem. Najednou jsem uviděl veliké světlo. Lekl jsem

se, neboť jsem se domníval, že to je ohnivý muž. Dostal jsem strach a spěchal jsem
domů. Přemýšlel jsem, co to asi mohlo
být. Abych se přesvědčil, vydal jsem se
krátce potom ve dne na toto místo. Spatřil jsem velikou starou shnilou vrbu. To
byl ten ohnivý muž. Od té doby jsem již
na ohnivé nevěřil.

OHNIVÝ MUŽ III.

Můj bratr Jeník sloužil ve Střemošicích.
Jednou večer šel na dvůr a uviděl tam
ohnivého muže, který seděl na oji vozu.
To se nesmělo na něj křiknout nebo písknout, protože by každého popálil. Jak se
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ohnivý ukázal, tak náhle zase zmizel, aniž
by někomu ublížil.

OHNIVÝ MUŽ IV.

Sloužila jsem v hospodářství. Jednou
jsem spala ještě s druhou služkou v dřevěné boudě, jak jsou na hlídání ovoce.
Najednou se podíváme ke stodole a uvidíme velkou záři. Myslely jsme, že hoří.
Světlo pomalu šlo, přišlo až k okénku
boudy a pak zmizelo. To víte, že v nás byla
malá dušička.

OHNIVÝ MUŽ V.

Nebožtík hrobař Vojtěch vypravoval:
„Jednou jsem šel v noci přes Klapálku
domů. Najednou vidím ohnivého muže,
který běhal po Klapalce sem – tam. Utíkal jsem, co mi nohy stačily. Pořád jsem
myslel, abych byl už alespoň na hřbitově. Když jsem přišel na silnici, ohnivý pádil k Paletínu, pak po silnici ke hřbitovu
za mnou. Přidal jsem do běhu. Konečně
jsem přiběhl na hřbitov, vklouzl do márnice a uzavřel dveře. To už bylo vyhráno!
Vyhlédl jsem oknem a viděl jsem, jak ohnivý lezl přes zeď hřbitova a zmizel“.

OHNIVÝ MUŽ VI.

Moje matka vyprávěla, jak jim ohnivý
muž sedával na okně u světnice. To se najednou rozzářilo, přišel ohnivý, sedl si tam
nějakou chvíli, načež zase zmizel.
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OHNIVÝ MUŽ VII.

Můj dědeček formanil. Vozil zejména
prkna a lněné semeno. Jezdil daleko, až
do Vratislavy v Německu. Jednou v noci
jel lesem. Byla tma jako v pytli. Tehdy ještě nebyly žádné silnice, jen bídné cesty.
Přijel na místo, kde bylo plno bláta. Těžko
se jelo, tma a tma, že nebylo na krok vidět. Dědeček si povídá: „Kdyby tak tady
byl ohnivý muž, aby mně posvítil na cestu
a tím mně pomohl z této svízelné cesty!“
Najednou se cesta ozáří světlem a ohnivý muž zde stál. Dědeček byl rád. Pobídl
koně a konečně se dostal z lesa na sjízdnější cestu. Po celou tu dobu mu ohnivý
svítil. Když konečně byl vůz z nejhoršího
venku, povídá dědeček: „Děkuji ti, ohnivý
muži, žes mi pomohl a vyvedl mě z bídné
cesty.“ Na to ohnivý odpověděl: „Také já
tobě děkuji, že jsi mne osvobodil.“ Jakmile to dořekl, zmizel.

OHNIVÝ MUŽ VIII.

Za I. Světové války jsme vozili cukrovku
od radimské váhy na Dobrkov. Jelo několik fůr. Byla již tma. Když jsme se pak sjeli, povídá Stehno: „Neviděli jste po cestě
žádné světlo?“ Odpověděli jsme: „Ne,
nic jsme neviděli.“ Pak nám vypravoval:
„Jedu klidně do kopce a najednou se
před koňmi objeví světlo. Dívám se, co to
je, ale nic nemohu poznat, jen stále světlo
září před vozem. Zastavím, slezu z vozu,

POVĚSTI Z LUŽE A OKOLÍ
obejdu třikrát koně a celý vůz, ale kromě
toho světla jsem nikde nic neviděl. Po třetím obcházení najednou světlo zmizelo
a zase byla tma. To byl jistě ohnivý muž“.
Zajímavé bylo to, že nikdo z nás ostatních, kteří jsme jeli po téže cestě a v tutéž
dobu, nic takového neviděl.

OHNIVÝ MUŽ IX.

Ohnivý muž chodíval prý také po příkré
cestě, která vede od Hvězdy v Luži k vile
pí. Malé. Aby lidem neškodil, dávali mu
na určité místo hrách.

BLUDIČKY

Jednou, bylo mi 18 let, jsem šel v noci
kolem rybníku podlažického. Pojednou
se začala objevovati světélka, která skákala a pobíhala sem-tam. Měl jsem strach,
neboť tenkrát věřili jsme v bludičky a ohnivé muže. Uháněl jsem, co mi nohy stačily, ale nic se mi nestalo.

SVĚTÉLKA

Chodila jsem pracovat do Hessovy vily.
Jednou jsem šla domů až o půlnoci. Najednou vidím „na přístájích.“ poskakovati světlo. Polekala jsem se a utekla jsem
opět do vily. Tam jsem vyprávěla, co jsem
viděla. Pan Hess a ostatní se šli podívat
a ještě světlo viděli. Pak zmizelo. Museli
mě doprovoditi domů, protože jsem se
sama bála.

PROSINEC 2018
SVĚTÉLKA

Mistrová Hájková šla vyprovázet svého
švagra. Když přišli k Podlažicím, běhalo
a poskakovalo tam množství světélek.
Lekli se a ubíhali, co mohli.

SVĚTÉLKA

Když jsem byl v učení, jeli jsme z Hlinska
z jarmarku. U Rychmburku jsme uviděli
celý osvětlený keř. Bylo mi to divné. Slezl
jsem z vozu a viděl jsem, že to bylo množství svatojánských mušek.
Ve Zdislavi bývala strouha, v níž se usazovalo bahno. Z něho vystupoval plyn,
který se sám zapaloval. Tím vznikala
množství světélek, které v noci budily pozornost kolemjdoucích. Lidé však věděli,
co to je, proto se nebáli.
Také kopec Radkovec za Bílým Koněm
byl pro noční chodce nepříjemný, neboť
i o něm se mnoho bájilo. Poslyšte alespoň dvě krátké vyprávění.

HOŘÍCÍ KEŘ

Pan Šplíchal z Leštiny šel jednou v noci
z Luže domů. Když procházel Radkovcem,
uviděl, jak se najednou tři keře vznítily
a hořely. Chvíli pak hořely, pak zhasly. Šel se
na ně podívati, ale keře byly neporušené.

BÍLÁ PANÍ V RADKOVCI

Paní Cenerová šla za mlada do mlýna.
Když byla v kopci Radkovci, uslyšela houkání a uviděla bílou paní. Za 3 dny zemřela její babička.

SILÁK DANĚK

(podle kroniky rodiny Pachtovy v Lozicích)
Selská živnost č.p. 28 v Lozicích byla
před r. 1793 v majetku manželů Matěje
a Anny Daňkových. Oba, zvláště Matěj, byli obrovské postavy a veliké síly.
O Daňkovi vyprávěla se řada příběhů.
1. Jednou jel kolem Daňkova stavení
hrnčíř s nákladem. Bylo plno bláta, takže
kůň těžce vlekl povoz. Najednou se vůz
zabořil hluboko do bláta; kůň jím nemohl
pohnout. Tu přišel Daněk. Hrnčíř musel
odpřáhnouti koně. Matěj se sám chopil
vozu a vytáhl jej z bláta. Hrnčíř zůstal celý
zkoprnělý a když přijel do Jenišovic, prohlašoval, že Daněk je čert.
2. Jindy zase přišel Daněk k jenšovickému splavu, který byl právě opravován.
Uviděl tam silné dubové fošny a prohodil:
„Jednu bych potřeboval!“ Tesařský mistr
tam meškající odpověděl: „ Jen si vezměte, co unesete!“ Věděl, že fošny jsou velmi
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těžké a je třeba čtyř chlapů, aby je odnesli. Daněk počal fošny přehazovat jakoby
nic, pak si vybral tu největší a nejlepší,
vzal ji pod paždí a kráčel klidně domů.
Udivený tesař se na něho s vyvalenýma
očima díval a kroutil zděšeně hlavou, neboť něco podobného nečekal.
3. Na trh do Luže nesl Daněk klidně pytel
obilí neb hrachu, přičemž držel v druhé
ruce chléb máslem namazaný. Lidé mu
chodili schválně naproti, aby ho zdrželi
a aby se unavil. To však Matěji nevadilo.
Pytel ze zad nesdělal a šel klidně dál, až to
lidi omrzelo.
4. Míval také hřebce, kterého vodil bez
ohlávky, toliko jej rukama kolem krku ovinul. V případě, že se hřebec rozzuřil, praštil jím Daněk jako s jehnětem.
5. Sedláci vozívali dlouhé klády dříví
z panského lesa. Jeli v řadě za sebou. Daněk byl vždy první. Když přijeli k hospodě,
zastavil, chytil zadek vozu s kládami a zatarasil jím silnici, aby ho nikdo nepředjel.
Ostatní museli trpělivě čekat, až se Matěj
posilnil a uvolnil silnici.

Podle vyprávění dalšího pamětníka
mají výše zapsané příběhy o Daňkovi
ještě jednu verzi lišící se drobnými rozdíly. Pro porovnání přikládám i ji.
Jednou jel hrnčíř s velikým nákladem
hliněných troub, kachlí, hrnců a jiného zboží. Přijel k mentourskému kopci.
Tam jeho koník zastavil a marné bylo
hrnčířovo pohánění, kůň nákladem nehnul, neboť byl příliš těžký. Hrnčíř se
ohlíží kolem, jestli někoho uvidí, kdo
by mu pomohl. Konečně vidí přijíždět
od Chroustovic povoz. Běží mu naproti,
pozdraví a uctivě prosí :“Pantáto prosím
vás, pomozte mi ten náklad vytáhnout!“
„I jo“, odpoví pantáta, „jen odpřáhněte!“ „Já myslel“, pronáší nesměle hrnčíř..
„Abyste odpřáhl“ rozkazuje rozhodně
pantáta. Hrnčíř se neodváží více odporovat a už odpřahá. Pantáta uchopí oj
a již jede s naloženým vozem do kopce.
Hrnčíř stojí udiven s koněm pod kopcem. Pantáta se vrací a praví: „Tak, a teď
jeďte dál!“ „Prosím vás pantáto, kdo
jste?“, ptá se hrnčíř. „Daněk z Lozic“, zní
odpověď.
Jednou vezli známí stradouňští rváči
dlouhé dříví. Právě projížděli Lozicemi.
Jeden z nich se ohlédl a pravil: „Za námi
jede Daněk!“ Všichni se smluvili, že u hos-

pody zastaví a postaví vozy tak, aby Daněk nemohl dále. „Tam mu pak dáme co
proto!“ Jak se smluvili, tak učinili. Daněk
přijel, slezl z vozu, odstrčil první, pak druhý a třetí povoz s kládami. Pak opět nasedl, práskl do koní a ujížděl před zraky
udivených stradouňáků domů.
Jednoho dne vedl Daněk svého mladého, velmi bujného hřebce na trh do Chrudimě. Spoléhal na svou velkou sílu. Hřebec
však byl neposedný, neustále cloumal
Daňkem, takže ten mnoho zkusil. Z toho
pak onemocněl a zemřel. Lidé říkali, že se
strhl. Takový byl Daňkův konec.

Také drahá jeho polovice byla k němu
jako stvořena. Měla nevymáchanou hubu
a když vznikla mezi nimi hádka, Daněk ji
mazal metlou po zádech. Daněk zemřel r.
1806 na opuchlinu ve věku 78 let, Daňková 1818. Oba jsou pochováni na lozickém
hřbitově. Vyprávělo se, že jeho kostra stála v márnici ve Voleticích.
Ze spisku Pověsti. Vlastní zpracování II.
Karla Vaňouse, z majetku Zlatka Slámy
st. připravila Soňa Krátká, Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě.
Dobové dopisnice z Luže, soukromá sbírka.
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NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY …
Na podzim se příroda pomalu ukládá
ke spánku, ale ve škole je tomu přesně naopak. Školní aktivity se rozběhly na plné
obrátky. No, posuďte sami:
Po velmi zdařilém programu, dle hodnocení samotných žáků, ke 150. výročí
narození MUDr. Fr. Hamzy „Kdo byl Hamza?“ jsme se pustili do dalších oslav.
28. října probíhaly na mnoha místech naší republiky oslavy 100. výročí
Dne vzniku samostatného Československého státu. Žáci prvního stupně
si tento den připomněli v rámci projektového dne. Cílem bylo seznámit je se
základními informacemi ve spojitosti
s tímto státním svátkem a interaktivním
způsobem předat znalosti týkající se
státních symbolů. Všechny třídy musely
absolvovat cestu po devíti stanovištích.
Za správně splněné úkoly na každém
stanovišti získaly po jednom symbolu.
Všichni žáci pracovali výborně, se zaujetím, bylo vidět, že je jednotlivé aktivity
baví. Určitě i proto se všem třídám podařilo získat plný počet symbolů (9) a získat tak hlavní cenu – nástěnnou mapu
státních symbolů. Nechyběla ani sladká
odměna.

PROJDĚTE SE TAKÉ SPOLU
S NÁMI TOUTO CESTOU:
1. Státní pečeť – děti se naučily, k čemu
se používá, jak vypadá, jaké národní symboly jsou na ní znázorněny (velký státní
znak, listy lípy). Zde měly za úkol nakreslit
obrázek krále/prezidenta, ty větší i sepsat
smlouvu, zavázat ji stužkou a zapečetit
papírovou replikou pečeti.
2. Lípa – děti se dozvěděly několik informací o lípě – bývala symbolem lásky (srdčité listy), je národním stromem, má léčivé účinky. Potom na arch papíru namalovaly vodovými barvami kmen lípy a každý na něj nalepil list se svým jménem.
3. Malý státní znak – žáci si vyslechli
krátkou přednášku. Poté se pustili do jeho
vybarvování a seznámili se s pověstí
o Bruncvíkovi. Pokud měli hotovo, mohli
navrhnout vlastní znak.
4. Velký státní znak – děti se dozvěděly,
co která část znaku znamená. Měly
za úkol vybrat z 6 erbů s různě barevnými
poli ten správný a ke každému poli přiřadit správně lva, šachovanou orlici či černou orlici.

5. Tomáš Garrigue Masaryk – žáci se seznámili s životem našeho prvního prezidenta (o jeho dětství, studiu, rodině, způsobu vlády a myšlení).
6. Státní hymna – děti zhlédly prezentaci o státní hymně. Vyslechly a zazpívaly
jak českou, tak i slovenskou část.
7. Korunovační klenoty – žáci se naučili,
co mezi ně patří a že se k nim dostaneme
pouze odemčením dveří všemi 7 klíči. Pak
měli za úkol přiřadit 7 papírových klíčů
do správného zámku – když správně
„odemknuli“ klenoty, mohli si je za odměnu vybarvit.
8. Státní vlajka a trikolora – bílá, červená a modrá byly barvy, které nás provázely celý den. Všichni žáci i učitelé se skvěle
sladili do těchto barev. Na tomto stanovišti se dozvěděli správné rozmístění barev
na vlajce a trikoloře, o vzniku státní vlajky,

kdy je povinnosti ji vyvěšovat atd. Vyrobili si vlastní vlajku a asi největší odměnou
bylo namalování vlaječky na tvář.
9. Prezidentská standarta – děti se naučily, z jakých částí se skládá a co která část
znamená. Pak ji správně vybarvily.

Nejen v pátém ročníku máme mnoho
výtvarně nadaných žáků. Vedle Land artu
(jednoduše řečeno tvoření přímo v přírodě) a třeba výrobě svítilen z dýní si skvěle
vedli i při náročnějším úkolu. Ten si pro ně
přichystala paní Jana Zavřelová z Hamzovy léčebny. Na chvíli se stali zahradními
architekty. Černobílé A3 formáty pavilonů proměnili dle své fantazie, citlivě
volenými barvami a návrhy zeleně (keřů,
stromů, květů, závěsných truhlíků apod.).
Povedené práce (tj. všechny) budou časem vystaveny ve výstavních prostorách
léčebny. Jsme rádi, že navázaná spolupráce s léčebnou žáky nejen baví, ale i jim
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nabízí možnost propojení učiva s praxí.
Mnozí se již teď těší na adventní tvoření
s přírodninami.
Na konci října si místní spolek Krajinka
pro prvňáčky připravil sázení lip u židovského hřbitova. S manželi Márovými, kteří na nás již čekali, jsme si povídali, proč
právě lípy. Za slunečného počasí na připravená místa děti lípy společnými silami
zasadily a pak zalily. Společně strávené dopoledne prvňáčků se vydařilo, obzvláště
když svítilo sluníčko. Už se těšíme na jaro,
až se na lípy půjdeme podívat. Děkujeme
spolku Krajinka za tuto aktivitu.
5. listopad prožili žáci opět netradičně.
Na začátku listopadu vzpomínáme na naše
zemřelé. My jsme tento den ve škole tematicky zaměřili a nazvali „Dušičky... a jak se
i slaví jinde ve světě“. Ráno v improvizovaném kině v tělocvičně zhlédli americký
animovaný film Coco (přiblížil nám prostředí mexické kultury). Následoval individuální program ve třídách. V některých
si sami žáci připravili povídání, jak se slaví
dušičky u nás a i v jiných zemích. Výtvarně
odpověděli podle své fantazie na otázku:
„Co se skrývá za dveřmi?“.
I letos jsou druháčci zapojeni do školního projektu LES VE ŠKOLE. Vydali jsme
se po stopách LESNÍCH SKŘÍTKŮ, kteří nás
formou dopisu požádali o pomoc. Chtěli
vědět, jaký je les pohádkový a les skutečný. Snad jsme to skřítkům dobře vysvětlily. Také jsme pro ně připravili lesní nástěnku. My jsme si založili LESNÍ DENÍKY,
do kterých si budeme vše zaznamenávat.
Už teď se těšíme na další dopis od našich
kamarádů – skřítků.
Žáci IX. ročníku navštívili začátkem
listopadu Městský úřad v Luži, kde jim
pan Jelínek, vedoucí stavebního úřadu,
vysvětlil zásady tvorby Územního plánu
města a k čemu takový plán slouží. Osmáci se pro změnu vydali do Vysokého Mýta
na Autosalon, který pořádala tamní Integrovaná střední škola technická.

NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Ve školní družině se 2. listopadu uskutečnila akce s názvem „STRAŠIDELNÁ
STEZKA“. Děti se se svými rodiči ve strašidelných kostýmech dostavily na start
k budově „malé školy“, kde jim paní vychovatelky rozdaly karty na trasu. Děti
svoji účast na stezce odvahy potvrdily
svým podpisem na startovací listinu,
na startu také proběhlo focení všech
účastníků.
Na stezce je čekalo 7 strašidelných
stanovišť, kde děti musely splnit různé
úkoly (poznat čertovské pachy, loupežníkům ukrást klíč z truhly, nasytit ducha,
atd.) Za splnění daného úkolu získaly děti
od STRAŠIDEL razítko do své karty. Stezka končila na hradě a v jeho prostranství
si musely děti najít BÍLOU PANÍ, která jim
zkontrolovala kartu, zda posbíraly všechna razítka a za jejich odvahu je odměnila
malou sladkostí. Kdo měl chuť, mohl si
opéci buřtíka a žízeň uhasit výborným
čajem.
Na závěr jsme se společně shromáždili
na nádvoří hradu a vyhlásili jsme nejlepší dětské i dospělácké strašidlo. Z dětí se
na 1. místě umístil Samuel Slavík a z do-
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spěláků děti vybraly paní Lenku Hyksovou. Na strašidelnou stezku se vydalo
tento den celkem 70 dětí se svými rodiči.
Užili jsme si krásný teplý večer a děti se
určitě těší na další stezku odvahy.
Za pomoc na stanovištích bychom
chtěli poděkovat paní V. Šlégrové, paní
M. Márové, paní M. Lexové, žákům 9. ročníku (J. Terer, M. Dostál, N. Holubová, N.
Vostřelová, M. Schlindenbuch, A. Kaňka,
E. Mlynářová, Z. Chvojková), žákům 8.
ročníku (F. Vacek, V. Poslušný) a žákovi 6.
ročníku (A. Svoboda), za výborný čaj děkujeme kuchařkám z naší jídelny.
Mgr. Lenka Psotová,
učitelé a vychovatelky Základní školy Luže
Jak vidíte, v naší škole se toho děje
opravdu hodně a mnohé akce se nám
sem ani nevešly. Chtěl bych poděkovat
všem učitelům a zaměstnancům školy
za práci, kterou odvádějí. Rodičům pak
poděkovat za pomoc škole a za důvěru,
kterou v nás mají. Přeji Vám všem klidné
prožití času adventu a vánočních svátků.
Mgr. Vít Hospodka,
ředitel školy

10 |
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Z MATEŘINKY

OHLÉDNUTÍ
ZA PODZIMEM
V měsíci listopadu navštívila naší mateřskou školu magická dvojice Revue Kellner
s kouzelnickým představením pro děti.
Do vystoupení tajemné SHOW byly zapojeny i naše děti. Nejčastější reakcí diváků na předvedená kouzla byl hlasitý údiv
a velký potlesk.
Letos proběhlo zahájení plaveckého
výcviku netradičně už v listopadu. Kurz
navštěvují starší děti předškolního věku
ve Skutči.

Lis topad, lis topad,
líst eček mi na dlaň spad.
Zla tý líst ek z javora,
zima už jde do dvora.

Předvánoční atmosféru plnou radosti
a překvapení jsme si zpříjemnili 12. ročníkem Vánočního čarování na téma „České
Vánoce“. Společně s rodiči jsme vytvořili
předměty symbolizující české Vánoce, zapojili jsme se do tvořivých dílen v MŠ. Také
jsme si zazpívali vánoční koledy a ochutnali sladké i slané dobroty.
Tento měsíc byla v MŠ ukončena rytmicko-pohybová průprava pro děti „Tancování s Martinou“.
Přejeme všem mnoho příjemných a pohodových chvil s vašimi dětmi, kouzelné
Vánoce a šťastný nový rok 2019.

CHVÁLÍME:

Oddělení Hvězdička děkuje maminkám
obce Jenišovice za podzimní výzdobu.
Kuchařky MŠ Luže se zúčastnily soutěže
Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování v Praze 9.11. – 10.11. 2018
v restauraci Na Markétě. O výsledku klání
informujeme speciálním článkem.

Kolektiv MŠ

ÚSPĚCH ŠKOLNÍ JÍDELNY MŠ LUŽE
Tým školní jídelny Mateřské školy v Luži,
vedený paní Markétou Novotnou se probojoval do finálového klání soutěže „Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném
stravování“. Soutěž probíhala v MAKRO
Akademii v Praze a pořádala ji Asociace
kuchařů a cukrářů České republiky.
V kategorii mateřských škol na téma „Nejchutnější svačinky v mateřských školách“
naši školičku reprezentovaly kuchařky paní
Jana Pešková a paní Marcela Tlapáková.
Jejich soutěžním pokrmem, byla v podkategorii sladká pomazánka „Ovesno-jahelná
kaše s medem a ovocem“ a v podkategorii

slaná pomazánka „Krtečkova pomazánka“
a „Cizrnová pomazánka“.
Z finálových deseti týmů mateřských
škol z celé republiky se umístily na krásném čtvrtém místě.
Za kreativní zdobení pokrmů obdržely
navíc mimořádnou cenu MAKRA.
Srdečně gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Mateřské školy v Luži.
Do dalších kulinářských dobrodružství
přejeme hodně sil a nápadů.
Chourová Věra

TŘIĎTE S NÁMI:

Prosíme rodiče i širokou veřejnost, aby
se s námi zapojili do projektů (sběru
starého papíru, sběru malých elektrospotřebičů a baterií) pod záštitou
projektů Recyklohraní a Papír za papír.
Za odvedený sběr získávají děti výtvarný materiál do MŠ, možnost vybrat si
hodnotné dárky, atd…

JDO Jaroslav Luže
edstavení:
zvat na vánocní pr
si Vás dovoluje po

Ě
N
U
G
A
L
A
N
K
S
A
R
P29O. Pledna v sokolovně v Luži, od 19 hodin

nek bude v IC.
Predprodej vstupe
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RODINNÉ CENTRUM DaR

ZIMNÍ ZPRÁVY Z RODINNÉHO
CENTRA DaR V LUŽI
Rodinné centrum DaR (Děti a Rodiče)
bylo během měsíce listopadu plné zábavy
a ponaučení.

ZDE NĚCO O PRAVIDELNÉM
PROGRAMU:
• Úterky jsou vhodným programem pro
rodiče s dětmi od miminka po předškoláky. Každé úterní dopoledne se děti naučí
novou hýbánkovou říkanku, zazpívají si
a vyrobí si něco na památku k danému tématu. Často bývá tento program ještě doplněn o zajímavé besedy. V listopadu se
probírala tato témata: pěstounská péče,
domácí násilí a stalking. Úterní program
pro Vás chystá a vede Mgr. Dominika Košnarová – vedouc RC DaR.

• Středy patří Klubu „Otazník“ – jedná
se o odpoledne pro děti školního věku,
kde se společně scházejí a sdělují si svoje problémy jak ve škole, tak v rodině.
V případě potřeby jim vedoucí programu
nabídne konkrétní pomoc a v těžších případech jim zajistí odbornou konzultaci
v soukromí. Jedná se o prevenci sociálně-patologických jevů (šikana, kyberšikana, ponižování, školní neúspěch, užívání
návykových látek, apod.). Vedoucí má
možnost okamžité konzultace s odborníkem (PPP, psycholog, krizová intervence,
apod.). Součástí programu je vždy zajímavé a netradiční tvoření, při kterém se dá
s dětmi hovořit a působit na ně preventivně hravou formou – během listopadu
se vyrábělo krmítko, dárečky, stojánky
na fotky a věnečky. Vedoucí programu je
Zuzana Melckenbeeck Vysoká.

• Pátky jsou krásným ukončením pracovního týdne. V pátek se u nás vždy slaví nějakou tou zdravou dobrotou při programu „Vaření, a nově s cvičením“. V první
části programu se uvaří něco zdravého
a velmi chutného, vždy s dětskou pomocí
a poté následuje cvičení pro děti i rodiče se zkušenou fyzioterapeutkou Janou
Ondráčkovou. O zábavu je vždy s jistotou postaráno. Program vede Mg. Lenka
Košňarová.
Období dušiček jsme si ve velkém počtu
připomněli již tradičním Lampiónovým
průvodem ve středu 31. 10. 2018. Celý průvod, vyzdobený mnoha svítícími lampiónky, vyrazil v 16:30 kolem Hamzovy léčebny,
přes Lipku až na lužský hřbitov, kde děti
zazpívaly písničku „Moje malé světélko“ pro
všechny dětské hrobečky. Účast byla opravdu veliká a za to moc děkujeme!
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problematika domácího násilí a stalkingu. Toto téma jsme s respektem odtajnili
a otevřeli veřejnosti, což je základním krokem k pomoci lidí z našeho okolí, kteří potřebují nutně pomoc a nikdo jejich bolest
nevidí a neslyší. Je nutné to změnit. Nemyslíte? Děkujeme za cenné rady.
V pátek 23. 11. jsme se opět sešli v novém volnočasovém centru a tentokrát
jsme, po promítání dokumentárního filmu
„A Plastic Ocean“ od Greenpeace, odešli z této akce plni odhodlání se co nejvíce v našich každodenních životech zbavit
zbytečných jednorázových plastů. Rodinné
centrum DaR jednoznačně podporuje minimalizaci vzniku odpadů v každém domě.
Běžně během dne používáme jednorázové
plasty, které lze poměrně snadno nahradit
materiály a nádobami znovupoužitelnými.
A teď už jenom přesvědčit firmy (především
ty potravinové), aby nám dodaly do našeho
obchodu alespoň něco ve skle… Akci i řešení této problematiky podporuje Město Luže.
V sobotu 1. 12. jsme se svědomitě připravili na adventní čas tradiční výrobou
krásných adventních věnců. Za zvuku koled
každý účastník vytvořil krásný doplněk domova, který mu bude po celý advent připomínat kouzlo Vánoc.
Přes Vánoční svátky a Nový rok
bude RC DaR uzavřeno
(poslední program bude
v pátek 21. 12. 2018
a první program v pátek 4. 1. 2019)!
Rodinné centrum DaR Luže Vám ze srdce
přeje klid a mír v rodině nejen během svátků vánočních, ale také v celém roce 2019.
Vždyť RODINA je DAR!
Za RC DaR Veronika Pešinová

V listopadu se konala spousta akcí: v pátek 9. 11. proběhlo v centru velmi zajímavé povídání a zdravé a vyvážené stravě
s Čestmírem Šťovíčkem B. Th. Z klubu zdraví
při CASD v Luži. Jménem RC DaR mu mnohokrát děkujeme a jeho znalosti a výborné
recepty můžeme opravdu jen doporučit.
Ve čtvrtek 15. 11. jsme se sešli v novém
volnočasovém centru, abychom se zde
naučili poskytovat první pomoc a abychom měli náš domov co nejbezpečnější
pro výchovu a zdravý vývoj našich dětí.
Problematikou nás tradičně provedl Jaroslav Ballu Procházka – člen Emergency –
sdružení profesních zdravotníků, z. s. Také
velmi děkujeme.
V úterý 20. 11. se během dopoledního
programu probírala spolu s Mgr. Romanou Titovou často utajená a podceňovaná

www.materskecentrum.estranky.cz
#rodinnecentrumdarluze
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FOTBAL LUŽE

FOTBAL TJ LUŽE V ROCE 2018
A ni se tomu nechce věřit a již tu máme
adventní čas, čas příprav na nejkrásnější svátky v roce, ale také čas bilancování. Myslím si, že fotbal v Luži se má čím
chlubit. Áčko suverénně vyhrálo 1. A třídu s náskokem 11 bodů před druhým
Dolním Újezdem a od podzimu startuje v nejvyšší krajské soutěži v přeboru
kraje. A je potřeba říci, že si na nováčka
nevede špatně. Ze šestnácti účastníků
jsme na velmi pěkném 5. místě, před takovými kluby, které v nedávné minulosti
startovaly ve vyšších soutěžích (česká
fotbalová liga, divize) jako jsou Letohrad,
Svitavy, Česká Třebová, Choceň. Dokonce naši 6 kol tabulku vedli. Přitom tým
zůstal pohromadě jako v 1.A třídě, nebyl
zásadně posílen. Přišel jen talentovaný
Kuba Dostál z Nasavrk. Proto potěší, když
vám funkcionáři a fandové soupeře sdělí, že naši hrají otevřený fotbal s mnoha
brankovými příležitostmi na obou stranách. A potvrzují to, že góly jsou solí fotbalu a kvůli nim divák chodí do ochozů.
A tady musím poděkovat našim příznivcům. Průměrná návštěva na domácích
zápasech je těsně nad 200 diváků. Nejvyšší byla na utkání se Sokolem Moravany, kdy na fotbal, a také na doprovodný
program – výstavu historických vozidel
a motorek, přišlo přes 400 diváků!!! Velké množství fandů také vyjíždí fandit
na hřiště soupeře, kde hlučně povzbuzují
naše borce. A to se hned jinak hraje. Náš
divák je opravdu povoleným dvanáctým
hráčem týmu a za to mu patří dík a velká
poklona.
Ale jen nechvalme. Trenér Kaluže,
který tým nově vede v krajském přeboru, přes úspěšný podzim, poukazuje
na nutnost zlepšení defenzivní činnosti.
Jen tak se vyvarujeme některým zbytečným porážkám, viz Litomyšl či Letohrad.
Dalším úkolem je zlepšení kondice některých jedinců, protože přebor kraje je
fyzicky náročnější soutěží než 1. A třída.
Na druhé straně vidí pozitivum v začlenění mladých odchovanců do kolektivu
(Dušek Radek, Janoušek Radek, Klenor
Danek, Koukal David, Mužíček Petr, Richter Lukáš).
Do vyšší třídy také postoupilo béčko,
když vyhrálo nejnižší třídu okresu a vrátilo
se do III. třídy a nevede si špatně. Po podzimní části je rezerva áčka na 3. místě jen
bod od postupových příček výše.
Myslím si, že kluci by měli zvednout
hozenou rukavici a o nejvyšší třídu okresu-přebor by se měli ještě zdravě poprat.

LUŽSKÝ FOTBAL
MUŽI A”
# KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1. Litomyšl

15

12

0

3

39:21

33

4

1

2. Lanškroun

15

13

0

2

23:9

33

7

1

3. Morav ská Třebová

15

9

0

6

30:11

29

0

2

4. Hlinsko

15

8

0

7

33:20

27

0

3

5. Luže

15

9

0

6

35:28

27

1

1

6. Letohrad

15

8

0

7

28:17

25

2

3

7. Moravany

15

9

0

6

26:29

24

4

1

8. Svitavy

15

8

0

7

23:27

24

2

2

9. Česká Třebová

15

8

0

7

29:22

23

1

0

10. Heřma nův Městec

15

7

0

8

18:23

22

3

4

11. Chrudim B

15

6

0

9

34:26

21

2

5

12. Choceň

15

7

0

8

22:35

19

3

1

13. Holice

15

6

0

9

23:32

17

3

2

14. Třemošnice

15

5

0

10

18:35

15

1

1

15. DolníÚjezd

15

3

0

12

19:39

11

1

3

16. Žamberk

15

2

0

13

13:39

10

0

4

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

MUŽI B”
# KLUB
1.

Chrast

13

9

3

1

52:11

30

0

0

2.

Dřenice A

13

9

3

1

46:20

30

0

0

3.

Luže B

13

9

2

2

35:20

29

0

0

4.

Tuněchody

13

9

0

4

45:28

27

0

0

5.

Rosice

13

6

2

5

26:29

20

0

0

6.

Orel

13

5

4

4

34:23

19

0

0

7.

Zaječice

13

6

1

6

22:26

19

0

0

8.

HorníBradlo

13

6

1

6

20:26

19

0

0

9.

RonovB

13

3

6

4

21:32

15

0

0

10. Žlebské Chvalovice

13

4

1

8

17:25

13

0

0

11. Bítovany

13

3

3

7

18:35

12

0

0

12. Ctětín

13

3

1

9

19:38

10

0

0

13. Vítanov

13

2

3

8

14:33

9

0

0

14. Bořice

13

1

2

10

13:36

5

0

0
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V minulé sezóně se podařilo znovu obnovit činnost dorosteneckého kolektivu.
V následující, ale někteří chlapci ukončili
sportovní činnost a noví adepti téměř žádní. Tady se projevuje negativně ta skutečnost, že nám v klubu chybí jedna věková
kategorie - starší žactvo. Proto jsme hledali možnost spojit se s klubem podobné problematiky a vytvořit tzv. souklubí
pro tuto kategorii. Podařilo se domluvit
s funkcionáři Dynama Rosice. Problém
ale vyvstal v době, kdy okresní fotbalový
svaz oznámil, že není přihlášen dostatečný počet dorosteneckých družstev pro
organizování regulérní soutěže. Proto
okresní svaz začal jednat se sousedními
okresy, zda nevytvořit společnou soutěž.
Dohoda se rýsovala s okresem Svitavy, ale
s podmínkou, že se bude hrát s menším
počtem hráčů (1+8) a na menší hrací ploše, tzv. od vápna k vápnu. Začali jsme zvažovat, zda nepřijmout nabídku krajského
svazu a nestartovat v krajských soutěžích.
Nakonec jsme na podmínku přistoupili
a přihlásili se do meziokresní soutěže, kde
startují tři týmy z okresu Svitavy, jeden
z Ústí n. O. a dva z okresu Chrudim. Zápasy
střídavě hrajeme v Luži a v Rosicích.
Něco podobného v bleděmodrém je
u mladších žáků. V osmičlenném startovním poli je polovina družstev z okresu
Chrudim a polovina z okresu Svitavy. Žáci
vykazují lepší herní projev než v minulé
sezóně, ale bez pomoci hráčů z přípravky
by se neobešli.
A jsme u přípravek. V minulé sezóně
startovala jen mladší. V nové se do soutěží zapojila opět i starší. A je to jen pro
lužský fotbal dobře, protože jen tak bychom se měli do budoucna vyvarovat
nedostatku hráčů ve vyšších věkových
mládežnických kategoriích. Ať se to někomu líbí či nelíbí, myslím si, že nárůst
těch nejmenších capartů v našem klubu
je hodně ovlivněno pořádáním letního
kempu a za to patří trenérům a ostatním
pomocníkům velké poděkování.
Samostatnou kapitolou jsou trenéři
a funkcionáři. Obou je nedostatek, především u mládežnických kolektivů. Proto
apeluji na rodiče a na bývalé hráče, přijďte pomoci. Odměnou vám budou rozzářené oči těch nejmenších.
Stávajícím trenérům a funkcionářům
děkuji za jejich obětavou práci, poděkování patří sponzorům a všem dalším podporovatelům fotbalu v našem městečku.
Klidné svátky, pevné zdraví a mnoho
štěstí v roce následujícím.
Jaroslav Gála – předseda oddílu
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ML.ŽÁCI
# KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1. Skuteč / Bítova ny

11

10

1

0

76:24

31

0

0

2. Horní Újezd

11

8

0

3

57:32

24

0

0

3. Svitavy B

11

8

0

3

57:32

24

0

0

4. Dolní Újezd

11

7

0

4

45:38

21

0

0

5. Luže

11

3

2

6

36:49

11

0

0

6. Proseč

11

3

1

7

37:57

10

0

0

7. Bystré

11

2

2

7

35:47

8

0

0

8. Miřetice

11

0

0

11

17:81

0

0

0

# KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1. Březová n. Svit.

7

6

0

1

28:10

18

0

0

2. Luže / Rosice

6

5

0

1

20:10

15

0

0

3. Pomezí

7

3

1

3

14:19

10

0

0

4. Proseč

7

2

2

3

13:12

8

0

0

5. Rudoltice

8

2

0

6

8:23

6

0

0

6. Kunčina/ Mladějov

7

1

1

5

13:22

4

0

0

DOROST

ST. PŘÍPRAVKY
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1 Prosetín/Holetín

18

17

1

0

152:32

52

2 Chrast

18

16

1

1

161:45

49

3 Rosice

18

12

1

5

100:54

37

4 Luže

18

10

4

4

93:68

34

5 Hrochův Týnec

18

8

1

9

71:85

25

6 Orel

18

6

2

10

90:88

20

7 Skuteč/Bítovany

18

5

3

10

62:94

18

8 Chroustovice

18

6

0

12

69:107

18

9 Krouna

18

3

1

14

52:148

10

10 Vítanov

18

0

0

18

42:171

0

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1 Skuteč/Bítovany

20

18

2

0

226:60

56

2 Svratouch

20

15

0

5

219:82

45

3 Prosetín/Holetín

20

12

2

6

185:77

38

4 Rosice

20

10

1

9

148:115

31

5 Chrast

20

9

0

11

113:156

27

6 Miřetice

20

7

0

13

125:173

21

7 Luže

20

4

1

15

58:179

13

8 Proseč

20

2

0

18

47:279

6

I. PŘÍPRAVKY
Rk. Družstvo
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VYSAZENÍ STROMU
REPUBLIKY
V Luži-Košumberku byl po sto letech
dne 29. října při příležitosti oslav 100.
výročí československé státnosti vysazen Strom republiky a k 150. výročí narození prof. Dr. Františka Hamzy také
Hamzova lípa.
„Od událostí roku 1918 uplynulo právě
jedno století. Přesto si krátkou citací oné
události z knihy Ilony Borské Kdo byl Hamza, připomeňme atmosféru oné doby“, říká
MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy léčebny.

Časně ráno (u Hamzů teprve snídali), přiběhl poslíček: "Pan ředitel má hned přijít
na poštu. Telefon z Prahy."
Pošmistr mu podal sluchátko, nevzdálil
se diskrétně, jak by učinil jindy, zůstal stát
na krok od Hamzy, zvědavý, rozrušený.

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho štěstí,
zdraví a osobních úspěchů

Ale slyšel jenom nezřetelný vzdálený hlas
v přístroji a Hamzovo úsečné: "Rozumím.
Zajisté. Okamžitě. Děkuji za zprávu!"
Doktor zavěsil, chytil ho za rameno:
"A je to tady, kamaráde! Je to tady!" Víc
nevysvětloval. Neměl čas, ani to nebylo
zapotřebí. Za okamžik už mizel ve dveřích radnice.
Dali vybubnovat, ať se všichni občané
dostaví na náměstí; obecní policajt bubnoval do prázdných ulic, všichni už se dostavili, kolem radnice hlava na hlavě, ani
déšť lidi nezahnal. Hrála dechovka, složená z různých kapel, jak kdo z muzikantů
v Luži zbyl. Krátce promluvil doktor Hamza: v Praze se včera sešel národní výbor,
vyhlásil samostatný stát. Jsme svobodní!
Poslední slova zanikla v jásotu. Po Hamzovi měl slavnostní projev řídící Leníček. Pak
hudba spustila píseň, kterou už před měsícem, na svatého Václava, zpívali po mši.

RÁDIO 93,2 FM
Někteří znali první tři slova, Kde domov
můj, a dál jen broukali. Zjara roku 1919 vysadili na lužském náměstí lípu Svobody.
Lípu srdčitou vysazujeme jako náš národní strom při pamětních událostech
nebo výročích, souvisejících s naší státností. Lípa tuto „výsadu“ získala patrně díky
kvalitě svého dřeva, které nás provázelo
a stále provází naše životy. Podle pověsti
právě lípy osídlovali spravedliví a dobří duchové. Lidé je pak vyhledávali, aby se pod
nimi schovali před bouřkou, v domnění,
že do nich díky dobrým duchům neuhodí
blesk. Již v 19. století zdobily lípy zámecké
parky, kterým tak dodávaly na majestátu.
Vjíždět lipovou alejí proto bylo dovoleno
jen těm nejváženějším a nejvzácnějším
hostům. Od nepaměti jsou také lípy vysazovány na návsích, u křížků, kapliček nebo
kostelům, s oblibou v alejích a stromořadích lemující cesty.
„Také doktor Hamza vysadil během svého působení v Luži bezpočet lip. Velice
dobře si uvědomoval, že lékař léčí nejen
svou profesí, znalostmi a zkušenostmi, ale
že neméně důležité je i prostředí každé léčebny a její zapojení do krajiny. To mnohdy
může působit zpětně, nejen jako podpůrný prostředek, ale často jako rozhodující,
psychologicky působící prvek,“ říká Václav
Větvička, odborná garant Hamzova parku a arboreta. A dodává: „Lípy lemovaly
a dodnes i lemují nejen nejstarší část lužského Sanatoria pod Chlumkem, ale byly
vysazeny i na dalších pozemcích, které pro
rozvoj tuberkulózního ústavu dále kupoval. Dnešní Hamzova léčebna je tak z velké
části po svém obvodu lemována různými
kultivary lip, několik lipových stromořadí
roste také uvnitř areálu. Vzrostlé lípy srdčité a velkolisté tvoří i vstupní alej. Vidíte,
na desítky lip, vysadil vlastenec Hamza.“
„Lípy rostou a voní, jak jen lípy umějí. Jsou
jedním ze symbolů června - tam, kde je
chladněji, i července. Jsou symbolem lásky,
u Keltů prý bývala stromem osudu. Věřilo
se, že když zahyne lípa, vysazená na dvorci
rodu, zanikne celý rod. Jako ochranný a rodinný strom se lípa dlouho těší velké úctě.
Objevuje se na standartě prezidenta, státní
pečeti, vojenských uniformách a bankovkách. Sázíme ji při narození dítěte, vysazujeme ji při různých výročích.
A snad i právě proto jsme při příležitosti oslav 100. let vzniku republiky vysadili hned dvě lípy – Strom republiky a při
příležitosti oslav 150. výročí od narození
prof. Dr. Hamzy i Hamzovu lípu“, vysvětluje
ředitel Hamzovy léčebny.
Jana Zavřelová, DiS.
referent PR, kultury a metodik arboreta

Z HAMZOVY LÉČEBNY
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ZNÁTE SVOJI HLADINU CUKRU V KRVI?
Hamzova léčebna pořádala v rámci
Programu podpory zdraví dne 14. 11.
2018 akci „Znáte svoji hladinu cukru
v krvi?“. Tato akce se konala v rámci
kampaně ke Světovému dni diabetu,
který byl stanoven na 14. listopadu
na počest dne, kdy se narodil objevitel
insulinu Frederick Banting. Byla určena
zaměstnancům, pacientům i veřejnosti.
Světovým logem
diabetu je od roku
2007 modrý kruh.
Kruh značí jednotu, ve které je síla
úspěchu v boji proti nemoci. Modrá
barva pak symbolizuje oblohu, kterou mají všichni lidé na planetě společnou.

PROGRAM AKCE
BYL NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Diabetes mellitus aneb diabetik, který
ví více, žije déle – Nešporová Pavlína
(nutriční terapeutka HL)
2. Nutriční péče o diabetika v HL – Michálková Hana (nutriční terapeutka HL)
3. Nové technologie v selfmonitoringu
diabetu – Contour Plus One – Aleš Němec (Promedica Praha Group, a. s.)

Nutriční terapeutky seznámily přítomné, jak by měl být sestaven jídelníček
diabetiků a jaká je nutriční péče o diabetika v HL.

Dále vystoupil Aleš Němec z firmy Promedica Praha Group, a.s., který představil
přítomným nový typ glukometru Contour
Plus One neboli „chytrý“ glukometr, který
se dokáže propojit s „chytrým“ telefonem.
V průběhu akce bylo pro účastníky připraveno měření glykémie, krevního tlaku, konzultace s nutričními terapeuty a malé občerstvení zajištěné sponzory akce. Stravovací
provoz léčebny připravil 3 druhy pomazánek
vhodné pro stravování diabetiků: osvěžující zeleninová, z červené řepy a kedlubnová
s pórkem, příloha celozrnné pečivo.
Děkujeme sponzorům akce Mézl s.r.o,
AG FOODS Group a.s. a Promedica Praha
Group, a. s.
Jaroslava Zavoralová
Náměstek pro ošetřovatelství/Manažer kvality
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ZPRÁVY Z BĚLÉ
Ve sportovním areálu byla instalována 40 m dlouhá lanová dráha, která si již
od prvopočátku vysloužila velkou pozornost dětí a je i v chladnějším počasí dosti
využívaná.

DO JANOVIČEK
NA ŠTĚDRÝ DEN
Štědrý den si i letos můžete zpříjemnit
výletem do kostela v Janovičkách. Přijďte
posedět, vzpomínat, rozjímat, od 10 do 16
hodin tu pro Vás bude otevřeno, kostel
bude ozdoben ve Vánočním duchu, můžete si odnést Betlémské světlo.
Kostel po Vánocích na několik měsíců
zůstane zavřený. My ve Spolku už ale začínáme připravovat program na příští rok.
Uvítáme Vaše tipy na to, co by se v kostele
mohlo dít, co by se Vám tu líbilo.
Za Spolek Janovičky
Alžběta Jasanská,

goriích: 6 až 15 let a 16 až 99 let. Na vítěze
opět čeká putovní pohár, poháry, šampaňské a věcné ceny.

Zpívání koled u vánočního stromu
na návsi obce se uskuteční v sobotu 8. prosince od 17 hodin. Od 16 hodin se bude
konat malý vánoční jarmark. Oslovili jsme
prodejce medu, vína, adventních věnečků a sýrů. Podávat se bude tradiční punč
a voňavé vánoční cukroví.

Sbor dobrovolných hasičů v Bělé, pořádá svůj tradiční ples v pátek 15. února
2019 od 20 hodin na sále hostince. Den
poté (sobota 16. února) je od 14 hodin, sál
rezervován pro dětské reje při dětském
karnevalu. Těšit se můžete na spousty her
a též tanec v rytmu disco.
Pořadatelé připravovaných akcí se již
nyní těší na Vaší účast.

7. ročník oblíbeného turnaje ve stolní hře "Člověče nezlob se" se uskuteční
na sále hostince "U Jonáše", v sobotu 19.
ledna 2019 od 14 hodin. Přihlášky do turnaje s vkladem 100 Kč se přijímají od 1. prosince v hostinci, nebo na tel. 724 289 722
pan Sychra. Turnaj se hraje ve dvou kate-

Dobrovolní hasiči obce Bělá, přejí všem
spoluobčanům pokojné a klidné svátky vánoční a do Nového roku 2019 pevné zdraví
a spokojenost. I na příští rok pro Vás připravujeme nespočet kulturních a sportovních
akcí, kdy se s Vámi opět rádi setkáme.
Jan Sychra

Pour
féliciter
2019
Ať Vám ten rok
ve zdraví a štěstí plyne
jako voda po krajině.

www.janovicky.cz
janovickyspolek@gmail.com
#janovicky

SPANILÁ JÍZDA DOLY – STŘEMOŠICE 28.10.2018
Sté výročí od založení Československa
hasiči v Dolích oslavili s Mysliveckým spolkem Žižkovy Šance
a společně uspořádali spanilou jízdu
starších i novějších vozů, především traktorů. Před cestou byl každý vůz ozdoben
vlajkami a tematickými transparenty, nechyběly ani dobové kostýmy některých
účastníků. První zastávka proběhla v Brdě
u kapličky. Po zazpívání české a slovenské
hymny se dále pokračovalo přes Bílý Kůň

do Střemošic. I zde zazněly obě hymny
a navíc se všichni mohli zahřát teplým
čajem uvařeným v polní kuchyni během
jízdy a ochutnat cukroví a buchty upečené podle původních prvorepublikových
receptů. Cíl jízdy byl opět v Dolích, kde se
na místní návsi zasadila lípa. Celé odpoledne zakončilo malé občerstvení a promítání krátkého filmu v kulturáku o pilotech
stíhací perutě RAF a především o plk. Josefu Koukalovi.

RÁDIO 93,2 FM
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, z.s.
Jak se připravuje konec roku v kanceláři
MAS? Jako každý rok jde o hektické období, nejen, že se bilancuje a vyhodnocuje
- kancelář připravuje vyúčtování dotací
včetně dotace z Pardubického kraje, sbírají se doklady o zrealizovaných akcích
ve výzvě MAS Malý Leader – např. oprava
hasičské zbrojnice, knihovny v Hroubovicích či provozní budovy TJ Rosice a přibývají další. Výzva Malý Leader byla také
velkým tématem valné hromady Krajské
sítě Místních akčních skupin Pardubického kraje. Se zástupci jednotlivých krajských MAS zde hovořili hejtman Martin
Netolický a krajská radní Hana Štěpánová. Radostnou zprávou je potvrzení další
podpory na tento typ výzvy, kdy v rámci
krajského příspěvku pro rok 2019 přislíbil
hejtman částku mírně přesahující sedm
milionů korun.
Nově však budou prostředky přerozděleny dle počtu obyvatel a rozlohy každé
z MAS a pro naše území se uvažuje o částku 380 000 Kč.

V plném proudu je i příprava dalších výzev MAS, jedná se o výzvu na sídelní zeleň
v rámci OP Životní prostředí v rozsahu 10
mil. Kč, předpoklad vyhlášení je v prosinci/
počátek roku 2019 dle informací OPŽP. Dále
se připravuje opakování výzvy z Programu
rozvoje venkova – především na zpracování regionálních zemědělských produktů
a na nezemědělské podnikání, v případě
zájmu prosím kontaktujte kancelář se svým
záměrem předem, podmínky budou obdobné jako u výzvy předchozí Výzvy MAS cestou kvality. Probíhají aktivity na rozšíření
programového rámce v OP Zaměstnanost
o 10 mil. Kč – výzvy v tématech zaměstnanosti a sociálního podniku pánujeme vyhlásit počátkem roku 2019 - únor/březen.
Příjemným průvodním jevem činnosti
kanceláře je i trvalé rozšiřování členské
základny MAS, mezi novými členy s radostí vítáme např. i Hamzovu odbornou
léčebnu pro děti a dospělé, MAS má již 61
členů. Novinkou je také 1. setkání Klubu
podnikatelů, které zároveň představuje

první kroky v přípravě na nové období
realizace. Mezi prioritami bude i nadále
tvorba pracovních míst a nové podnikatelské příležitosti v území MAS s ohledem
na jejich společenskou prospěšnost.
První výsledky jsou patrné také v podpoře cestovního ruchu na našem území, neboť organizace Chrudimsko-Hlinecko, z.s.,
kde patříme k zakládajícím členům, získala
certifikát I. stupně Českého systému kvality
služeb, a tak splňujeme jednu z podmínek
certifikace ODM, která je cílem organizace.
Zároveň vás touto cestou zveme ke shlédnutí úvodního spotu- pozvánky k návštěvě
našeho území, brzy budou následovat další: http://www.masskch.cz/o-nas/
Děkujeme všem členům i partnerům
za dosavadní přínosnou spolupráci a trvalou podporu při rozvoji regionu.
Přejeme všem vánoční radost a pohodu
a optimismus a elán do nových aktivit.
Venkov je náš domov.
Místní akční skupiny jsou venkov.
Kancelář MAS SKCH

JSEM BEZDOMOVEC – JAK Z TOHO VEN?
V rámci projektu Plánování rozvoje
sociálních služeb na území MASSKCH
vám tentokrát přinášíme informace
z pohledu sociálních pracovníků obcí.
Domov je pro většinu z nás samozřejmostí, je spojen s místem (bytem, domem, prostředím), které nám poskytuje
zázemí, bezpečí a zajištění našich potřeb.
Je pro nás také místem, které má emocionální náboj, kde se setkáváme s osobami
nám blízkými.
Osoby bez domova označujeme za bezdomovce, stejný význam má pojem osoby bez přístřeší. Za osoby bez domova
jsou považováni jak viditelní bezdomovci (ti kteří spí venku), tak osoby, které žijí
v ubytovacích zařízeních nebo mají nejisté neadekvátní bydlení.
Pro potřeby sociální práce se používá
několik definic pojmu bezdomovectví.
Jako bezdomovectví se označuje situace
bezprostřední nouze, v níž se ocitá člověk
bez trvalého domova.
Přesný počet osob bez domova v České
republice není znám. Obecně se uvádí,
že mezi bezdomovci je větší počet mužů
než žen. Tři roky staré údaje MPSV hovoří
o 68,5 tisících lidech, bez vlastní střechy

nad hlavou (tedy i těch, kteří přebývají
na ubytovnách či azylových domech).
I když chybí přesná čísla, někteří odborníci se shodují na tom, že přestože se
v poslední době snížila nezaměstnanost,
zvýšil se počet osob bez domova, které
nesplnily podmínky pro přiznání starobního důchodu, a také se zvýšil podíl mladých mezi osobami bez domova.
Problematika bezdomovectví se více
týká větších měst, ale i v menších městech
a obcích se zdržují osoby bez domova, kteří si tento způsob života buď samy zvolily
a nechtějí na tom nic měnit, nebo jim chybí
motivace ke změně, a nebo by chtěly něco
změnit a nejsou toho samy schopny.
Postoj společnosti k bezdomovcům je
většinou odmítavý – častokrát jsou považováni za opilce, flákače, kriminálníky. Ve většině případů se potýkají hned
s několika problémy najednou:
• nemají žádné doklady, což je vážná překážka k vyřízení dalších záležitostí a nejsou schopni si je sami vyřídit,
• nemají pravidelný příjem, jsou zadlužení,
• nesplňují podmínky nároku na dávky
hmotné nouze, neboť nejsou schopni
dlouhodobě plnit podmínky uchazeče

•
•
•
•

o zaměstnání. Následuje sankční vyřazení z evidence uchazečů na 3-6 měsíců
a ztráta nároku na dávky hmotné nouze.
nemají pomoc rodiny – s rodinnými příslušníky nejsou v kontaktu nebo jsou
osamělí
ztratili hygienické návyky nebo mají
omezené možnosti při zajištění osobní
hygieny
nemají ošetřujícího lékaře ani průkaz
pojištěnce,
trpí duševní poruchou nebo některým
druhem závislosti, která je příčinou
nebo následkem jejich sociálního vyloučení, díky této závislosti ztratili pracovní návyky a nejsou schopni nastoupit do zaměstnání.

V pomoci osobám bez domova se
uplatňuje sociální poradenství, které poskytuje informace o nárocích, službách
a možnostech, které mohou vyřešit nebo
zmírnit obtížnou situaci člověka.
Další metodou sociální práce je depistáž (vyhledávací činnost), při které sociální pracovníci aktivně vyhledávají potřebné osoby v terénu – osloví je na ulici,
nabídnou jim pomoc při řešení jejich
situace, doprovod na příslušné úřady,
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poskytnou jim informace, kdy, kam a s jakou záležitostí se na ně mohou obrátit.
Prvotním úkolem, který sociální pracovník s klientem řeší, je zajištění osobních dokladů. Vyřízení občanského průkazu je spojeno s návštěvou příslušného
matričního úřadu a obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Stejně tak
vyřízení rodného listu má svoje přísná
pravidla a nelze ho zajistit na počkání.
Osoba bez občanského průkazu a bez
finančních prostředků má možnost požádat příslušný úřad práce o poskytnutí
mimořádné okamžité pomoci na jednorázový výdaj sloužící k vyřízení dokladů
– tato jednorázová finanční je poskytována na zaplacení dopravy (výdaje
za autobus) na úřad, kde se podává žádost o vystavení OP, a také na zaplacení
správního poplatku a pokuty za ztrátu
OP. Úhrada těchto výdajů musí být úřadu práce doložena. S dokladem totožnosti je možné zaevidovat se jako uchazeč o zaměstnání a požádat o dávky
hmotné nouze. Výplata těchto dávek je
podmíněna aktivní spoluprací při zprostředkování zaměstnání.

Při podání žádosti o zprostředkování
zaměstnání je vhodné také doložit případná zdravotní omezení, pokud nejsou
doložena, je klient posuzován jako osoba bez zdravotního omezení a je mu dle
toho nabízeno vhodné zaměstnání. Sociální pracovník nabídne klientovi pomoc
či dohled nad vyplněním potřebných tiskopisů, v případě zájmu klienta také doprovodí na příslušné úřady, poskytne mu
pomoc při prvotní komunikaci s úřady,
nabídne mu pomoc při hledání bydlení,
zajištění lékařské péče.
Obce 1. a 2. typu mají omezené možnosti pro zajištění sociálních služeb
pro osoby bez domova. Tyto služby
v plném rozsahu zajišťují obce s rozšířenou působností, kde jsou nízkoprahová střediska, kde mají lidé bez
domova možnost zajištění noclehu,
ošacení a osobní hygieny. V zimním
období, kdy je kapacita těchto zařízení
většinou plně obsazena, tato zařízení
poskytují i přespání na matraci nebo
na židli. Podmínkou pro poskytnutí
noclehu je, že se klient chová slušně,
není pod vlivem alkoholu a nevyvolává
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konfliktní situace. Některá zařízení mají
v zimním období zmírněná kritéria pro
přijetí a připouští drobné překročení limitu 0,5 promile alkoholu.
Konečným cílem spolupráce s klientem bez domova je jeho úplné osamostatnění. Ze strany sociálního pracovníka
je vhodné co nejvíce odpovědnosti ponechávat na klientovi, poskytovat mu pouze
takové služby, které žádá. Musí vědět, co
může žádat, musí vědět, že se vším, co se
ho týká, by měl souhlasit, a že může cokoliv z nabízených služeb odmítnout.
I zdánlivě neřešitelné situace je možné
změnit ku prospěchu klienta. Jedná se
o dlouhodobý proces, který je založen
na důvěře klienta. Nelze očekávat překotnou změnu osoby, která dlouhodobě žila
na ulici. Postupně se řeší vše potřebné,
pracuje se na motivaci klienta na posílení
vlastních schopností a podpoře při hledání bydlení a vhodného zaměstnání.
Každý by měl dostat šanci změnit svoji nepříznivou situaci, musí si však uvědomit, že na této změně je nutná jeho
aktivní spoluúčast.
Skuteč – správní odbor

POZVÁNKY:
Město Luže, Dům klidného stáří Glossus, s. r. o.,
odborový svaz při Hamzově léčebně a členský výbor Jednoty Luže
pořádají

Tradiční Vánoční posezení

PARDUBICKÁ
ŠESTKA
s kapelou

Program:

Pro důchodce a invalidní osoby
s doprovodem VSTUPNÉ ZDARMA
Akce je určena obyvatelům
města Luže a místních částí.

• Vystoupení dětí ZUŠ Luže
• projekce fotograﬁí
• občerstvení
• kapela

SVOZ A ODVOZ ÚČASTNÍKŮ
Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ JE ZAJIŠTĚN:
16:30 Dobrkov – aut. Zastávka
16:40 Radim – u prodejny
16:50 Luže – sokolovna
16:55 Brdo – aut. zastávka
17:00 Doly – aut. zastávka
17:05 Zdislav – U Hvězdy
17:10 Luže – sokolovna
17:30 Košumberk – u Halamkových
17:35 Bílý Kůň – aut. zastávka
17:40 Střemošice – aut. zastávka
17:45 Domanice – aut. zastávka
17:50 Srbce – aut. zastávka
17:55 Voletice – aut. zastávka
18:00 Luže - sokolovna

Čtvrtek 13. 12. 2018
od 18:00 v sokolovně v Luži
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PROSINEC 2018
SOUKROMÁ
INZERCE

Pronájem bytu 3+kk v rodinném
domě s vlastním vchodem a zahradou
v klidné části Luže – Košumberk. Volné
od 1. 1. 2019. Info na tel: 775 243 936

TIP NA DÁREK

Kolik lužských obyvatel a lidí
z okolí spolupracovalo za Protektorátu
s Němcem Hubertem Hundtem
při „špiclování“ pro SD a Gestapo
Pardubice? Podrobnosti v knize
Josefa Němečka „Kolaboranti
za Protektorátu 1939 – 1945 *
Vysokomýtsko a Choceňsko“
v prodeji v Městské knihovně v Luži.

PROGRAM 2019 – FESTIVAL TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ:
SOUBOJ KLAVÍRŮ

Symfonický orchestr a dvě koncertní křídla
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Igor Ardašev – klavír,
Renata Ardaševová – klavír
Tomáš Brauner – dirigent
NEDĚLE 17. března – 16 hodin,
Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

VARIACE
S OTAKAREM BROUSKEM

Radostné jarní skladby J. Suka a A.
Dvořáka s povídkami Ilji Hurníka
Komorní soubor Variace,
Otakar Brousek ml. – umělecký přednes
ČTVRTEK 21. března – 18 hodin,
Městské muzeum Skuteč, vstupné 200 Kč

NA SKOK DO PAŘÍŽE

Francouzské šansony v orchestrálním podání
Komorní filharmonie Pardubice, Chanson
Trio Coucou
Jakub Pikla – dirigent
NEDĚLE 24. března – 16 hodin,
Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO

Nesmrtelný příběh – synonymum slova balet
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
NEDĚLE 7. dubna – 16 hodin,
Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

SÓLO PRO REGION

Pocta nejen V. J. Tomáškovi a V. Novákovi
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš
Skuteč, PS Slavoj Chrudim
Helena Hozová – soprán,
Petr Hostinský – klavír
Martin Profous – dirigent,
Zdeněk Kudrnka – sbormistr
NEDĚLE 14. dubna – 16 hodin, kostel
Nejsvětější Trojice Chrast, vstupné 200 Kč

Q VOX NA CHLUMKU

Nejen duchovní hudba v pořadu Laudate
Dominum
Mužské vokální kvarteto Q VOX
ČTVRTEK 25. dubna – 18 hodin, kostel
Panny Marie na Chlumku v Luži, vstupné 200 Kč

J. STRAUSS ML.:
NOC V BENÁTKÁCH

O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA

Karnevalový ohňostroj na pozadí
roztančených gondol
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
NEDĚLE 28. dubna – 16 hodin,
Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

W. A. MOZART:
KOUZELNÁ FLÉTNA

MALÁ NOČNÍ HUDBA

Soutěžní přehlídka dětských
a mládežnických pěveckých sborů
SOBOTA 30. března – 10 hodin,
Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma

Opera s pohádkovým příběhem
a okouzlující hudbou
Moravské divadlo Olomouc
NEDĚLE 31. března – 16 hodin,
Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč

Patrně nejslavnější Mozartovo dílo
i česká klasika
Hniličkovo trio
ČTVRTEK 2. května – 18 hodin,
kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč,
vstupné 200 Kč

FANTASY FILMOVÁ HUDBA

Hudba z filmů Harry Potter, Pán prstenů
či Piráti z Karibiku
Filmová filharmonie
Chuhei Iwasaki – dirigent
NEDĚLE 5. května – 20 hodin,
Zimní stadion Skuteč, vstupné 450 Kč

RECITÁL JIŘÍHO STIVÍNA

Vynikající instrumentalista v programu
Odrazy a doteky
ÚTERÝ 7. května – 18 hodin,
evangelický kostel Proseč, vstupné 200 Kč

MUZIKÁLY Z BROADWAYE

My Fair Lady, Bídníci, West Side Story,
Chicago …
Filharmonie Hradec Králové,
Yvetta Blanarovičová – zpěv
Kryštof Marek – dirigent
ČTVRTEK 9. května – 20 hodin,
Zimní stadion Skuteč, vstupné 450 Kč

PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY

Skutečné mistrovství, temperament
a cikánská vroucí krev
Pavel Šporcl – housle
Gipsy Way Ensemble – cikánská cimbálová
kapela: Tomáš Vontszemü – cimbál, Ján Rigó
– kontrabas, Zoltán Sándor – viola/ kytara
NEDĚLE 12. května – 16 hodin,
Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč
Změna programu vyhrazena.
Prodej vstupenek probíhá na odboru
kultura a školství Městského úřadu Skuteč,
v Turistickém informačním centru v budově
Městského muzea Skuteč nebo na stránkách
vstupenky.skutec.cz.

Více informací získáte na hudebni.skutec.cz nebo na tel.: 469 326 486/487, 731 557 422/477.
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TOMÁŠKOVA
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NOVÁKOVA

17. 3.-12. 5. 2019
SOUBOJ KLAVÍRŮ 17. 3. l VARIACE
S OTAKAREM BROUSKEM 21. 3.
NA SKOK DO PAŘÍŽE 24. 3. l O CENU
VÍTĚZSLAVA NOVÁKA 30. 3.
KOUZELNÁ FLÉTNA 31. 3. l LABUTÍ
JEZERO 7. 4. l SÓLO PRO REGION 14. 4.
Q VOX 25. 4. l NOC V BENÁTKÁCH 28. 4.
MALÁ NOČNÍ HUDBA 2. 5. l FANTASY
FILMOVÁ HUDBA 5. 5. l JIŘÍ STIVÍN 7. 5.
MUZIKÁLY Z BROADWAYE 9. 5.
PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY 12. 5.
Změna programu vyhrazena

hudebni.skutec.cz

POŘADATEL

HLAVNÍ SPONZOR

PARDUBICKÝ KRAJ

PARTNEŘI
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