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PŘEDMLUVA
„HASIČSKÝ SBOR JE SPOLEK JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH, A TO PROTOŽE SDRUŽUJE LIDI VŠECH POLITICKÝCH STRAN, VŠECH NÁBOŽENSTVÍ
A DĚLNÍKŮ, ROLNÍKŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ I ÚŘEDNÍKŮ, BOHATÉHO I CHUDÉHO,
A VŠICHNI SI MEZI SEBOU ŘÍKÁME BRATŘI A MÁME SE RÁDI. DO ŠTÍTU
DALI JSME HESLO: BLIŽNÍMU KU OCHRANĚ, VLASTI KU OBRANĚ.“
JINDŘICH DANĚK

Historie sboru dobrovolných
hasičů v Luži
Sbor dobrovolných hasičů byl založen dne 7. února 1875 a nese název „Dobrovolný hasičský
sbor „ŠTÍT“ v Luži“. K jeho stvrzení došlo vysokomýtským hejtmanstvím v dubnu roku 1876.
V té době již sbor čítal na 40 členů a díky veřejné sbírce disponoval dvoukolovou stříkačkou
bratří Smékalů za 750 zlatých. Bylo jí ještě téhož roku použito při požáru 2 domů v Luži a při
požárech v Jenišovicích a Radimi. Nový sbor, aby byl ve své práci dobře vycvičen, pozval si
cvičitele Hynka Syrového z Litomyšle, který sbor za 20 dní perfektně vycvičil.

• 1877
- vystoupil sbor na svém prvním veřejném cvičení s poplachem, které bylo zakončeno průvodem na hrad Košumberk, kde se poté konala zábava. V témže roce se konal první hasičský ples.
• 1878
- byly v Luži a okolí ustanoveny protipožární hlídky, které v letních měsících zajišťovali členové sboru. V tomto roce také vznikl velký požár kostela Panny Marie na Chlumku. Blesk udeřil
do hlavního krytu. Zničil celou střechu a obě hlavní věže. Také zvony byly zničeny. Zvony byly
znovu odlity.
• 1889
-11. – 14. září se zástupci našeho sboru zúčastnili setkání s císařem Františkem Josefem I. v Litomyšli.
• 1891
- v obci Brdo při velkém požáru shořelo 16 domů.
• 1892
-se usneslo obecní zastupitelstvo v Luži, že nezapůjčí-li majitel v případě požáru potřebný potah, bude mu uložena pokuta 10 zlatých.
• 1894
- byla zakoupena čtyřkolová stříkačka od firmy Smékal ze Smíchova za 500 zlatých. I na tuto
stříkačku byla pořádána veřejná sbírka. Tato stříkačka selhávala při pumpování vody, jak se ukázalo při cvičení ve Voleticích. „Při kontrole zástupce firmy p. Rychlíka se ukázalo, že při nasátí
„stébla, jak špendlíková hlavička“ stříkačka pracovati nechce a že je tedy velmi citlivá. 1896 byla tato stříkačka vrácena a vyměněna za novou. Bylo doplaceno 350 zlatých.“
• 1895
-23. června byl v Luži konán k oslavě 20tiletého trvání župní sjezd župy chrudimské, kterého se
účastnilo 20 sborů i při tomto sjezdu byly vydány pamětní mince (bohužel jejich podoba nám
není známa) a poznámka jednatele a pokladníka sboru br. Josefa Kuchynky o vnitřní nevraživosti a rozkladu uvnitř sboru.

• 1896
- došlo ke zvolení br. Františka Jelínka za starostu města.
• 1897
- pro Lužský sbor „ŠTÍT“ velmi silný rok. Obdrželi novou výkonnou stříkačku, a ač je trápila
výše dluhu vůči záložně, mohl se v tomto roce sbor chlubit členskou základnou srovnatelnou
s velkými městy a to: 44. činných členů a 49. členů přispívajících.
• 1898
- členská základna čítala v tomto roce 48 činných členů a 51 členů přispívajících. V tomto roce
měly se konat oslavy 50.letého panovnictví Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa,
ale tyto oslavy uspořádány nebyly, „neboť zavražděním jeho choti Alžběty v Ženevě v tichosti
církevními obřady se odehrály.“
• 1900
-„bylo uspořádáno veřejné cvičení v Jenišovicích, jež mělo za úkol tamní sousedy pobídnouti,
aby sbor svůj založili, neboť ho v každé obci třeba jest.“
Roku 1900 žádal lužský sbor o konání župního sjezdu k oslavě svého výročí. Ten se tehdy
konal v Brandýse nad Orlicí.
Výbor sboru tehdy zaslal dopis:
„Slavnému předsednictvu župního sjezdu jednoty Chrudimské v Brandýse nad Orlicí, kde odkazuje na své 25. leté trvání a poslušnost, ale že „za nesplněný slib se již více nikdy župního
sjezdu nezúčastníme, jen věrni zůstaneme účelu svému.“
• 1901
- byl pořádán župní sjezd k oslavě 25tiletého trvání sboru, tentokrát za účasti 61 sborů
a 700 hasičů, kdy (jak praví kronika)“dámy ze spolku okrašlovacího prodejem mincí, doutníků
a pohlednic nám velice prospěly.“ Pamětní medaile se nosila jako vyznamenání na uniformě.
Tohoto roku též byla zřízena nová župa hasičská, pod kterou náš sbor náležel, a to župa Vysokomýtská.

• 1901 - 1909
- bylo v Luži rukou nezjištěného žháře založeno 29 požáru. Nejvíce postiženou oblastí, byly
ulice Na zářečí a Pod ptákem (23 stodol, 16 stavení). Při požárech založených žhářem byl
nově využit vodovod, „neboť bez pumpování, jemuž se mnoho lidu občanského vyhýbá a při
požáru se nečinně dívá, je voda hnedle na místě.“

• 1903
- „Jak je Vám známo zařídili jsme si nový hasičský oblek, dle navrženého vzorce ústřední hasičské jednoty Království českého z mimořádné pokladny pak každému členu, jež si jej pořídí
částka 8,-Kč sbor věnoval.“
- „Také jsme podali žádost ku knížeti Thurn Taxisovi, by nám bylo na postavení nové tělocvičny nějaké dříví darováno, výsledek žádosti se teprve čeká“.
• 1903 - 1904
- „Dne 29/6 zúčastnil se sbor náš slavností zakládání kamene k budově feriálních osad zde,
a předtím ten den s přibylými hosty spolků feriálních osad z Prahy výletu na Košumberk“
- „Při sjezdu hasičském jsme zakoupili z železné konstrukce sestavené leziště, které se pro
naše lezce výborně hodí. Postaveno pak jest v chudobinci obecním“.
• 1904 - 1905
- „Nebyli jsme dlouho v nečinnosti neb již ze 16. - 17. října zazněla opět trubka svolávajíce
k rychlé pomoci. Poněvadž jsme potah ku stříkačce dostat nemohli, obětovali jsme se a v největším kvapu ujížděli jsme bližním svým ku pomoci, praskot a hukot nás nabádal ještě k většímu spěchu“.
• 1908
- „Dne 1. srpna vznikl požár ve středu města ve stodole p. Čecha, kde uložena veškerá polní
úroda. Požárem oním byl ohrožen i starobylý náš kostel „Svatého Bartoloměje“, neb kostelní
věž začla hořeti a tu pud zachování kostelíka našeho, hnal nás k zachránění jeho.“
• 1909
- „Bylo to jako roku 1901… Večer sešli se spoluobčané naši do hostince přítele Látala ku společné zábavě. Tam v 11 hodin večerní, když zábava byla nejlepší, pojednou začne se obloha do
krvava dmouti, slyšeti zmatený hluk a křik, volání o pomoc a mezi to mísí se táhlý zvuk hasičské harcovky volající členstvo své k omezení požáru, který v krátké době zachvátil 5 obytných
domů. To byl přátelé milení začátek a od té doby rudá záplava, která vzplanula nad městem
naším jako posměch… Neuplynulo ještě ani 10 let, v kteréžto době ono hrůzné divadlo ničící
nejen majetek, obilí též i zdraví našich spoluobčanů, opanovalo již devětadvacetkrát… letošním rokem opět zažehnuty byly rukou onoho zlosyna 4 úplně ohnivzdorné stodoly naplněné
jak obilím též i pící. Nejprve postižen byl pan Beneš na Zářečí, 8. září v 11hod večer stodola
náležející p. L. Petrovi – mlynáři, dne 11. listopadu v 91/2hod stodola p J. Vomoly a ze dne
8. – 9. prosince stodola přítele Ant. Němečka“.
• 1910
- „Jak Vám z mého zápisu bylo již roku loňského poukázáno, že kolna pro stříkačky a hasičské nářadí potřebám našim nevyhovuje. Požádali jsme přítele stavitele Richarda Hataše, by
nám potřebný náčrtek a rozpočet předložil. S přestavbou pak započnouti se mělo po schválení
městskou radou. Pro letošek byla pro překážku odložena.“
• 1911
- „Naše dávná tužba, by skladiště přestavěno bylo, byla uskutečněna. Za smluvní cenu 1.350,- a dne 28. srpna k užívání svému předáno. Smeť již sborem starším a síly odcházejí, generace
mladší nenachází pochopení pro cíle vznešené“.
• 1914
- sbor výrazně omezil svou činnost, kvůli narukování mnoha svých členů na frontu. Zbývající
členové, kteří nebyli odvedení, omezili své zákroky pouze v případě požárů.

• 1918
- po převratu se ujal sbor opět na plno své práce a počal rozvíjet svoji činnost ve svobodném
státě.
• 1923
- zúčastnilo se 18 členů prvního hasičského sjezdu v Praze.
• 1925
- se na oslavu 50tiletého výročí trvání sboru byl v Luži opět konán župní sjezd za účasti
39 sborů. V tomto roce byl také zakoupen nový vysunovací žebřík za 6529 Kč.

• 1928
- první samaritánský kurs konaný v Luži při ústavu Zemském. Kursu se zúčastnili: br. Šťovíček V., br. Čáslavka Mir., br. Rejda Jos. a Votroubek V.

• 1929
- Byla uspořádána sbírka na první motorovou stříkačku a za první rok se podařilo vybrat
12.466,50.
• 1930
- „Dne 18. března vezen byl zdejším městem popel našeho národního buditele Mistra Aloise
Jiráska ku věčnému odpočinku do jeho rodného města Hronova, sbor náš s vůkolními hasičskými jednotkami a všemi místními spolky zúčastnil se této truchlivé pouti, by poslední poctu
vzdal velkému národnímu Buditeli“.
• 1931
- 31. 3. zřejmý vznik samostatného samaritánského odboru, dle vedených pomocných knih
sboru.
- byla za 51000 Kč zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek - „stroj byl zavezen
ke splavu p. Petra a po rozvinutí 300 m hadic uveden v činnost. Hadice dosáhly až k domku
p. Podvoleckého, zde hadice rozděleny do dvou proudů dostřik měly ještě 20 m. Ku nácviku
k motorce se přihlásili bratři: V. Šťovíček, Ant. Němeček, V. Hegr, Frant. Popilka, Fr. Ridl,
a J. Šplíchal.“
• 1932
- Motorová stříkačka byla sboru slavnostně předána na veřejném poplachovém cvičení dne
29. května za účasti 17ti sborů.
• 1933
- 27. srpna - se konalo slavnostní rozvinutí hasičského praporu za účasti 11ti sborů.
O vznik praporu se zasloužila Barbora Jelínková, Marie Němečková, Bohumila Klumparová
a pan starosta Vojtěch Sandhoor.

• 1934
- 26.srpna bylo slavnostně zakoupené auto značky „Praga“ pro samaritánský sbor.

• 1935
- slavnost pořádaná 2. července v rámci 60. letého založení sboru a připnutí stuhy Tělocvičné
jednoty SOKOL.
„Dalším konaným podnikem byl „Letecký den v Luži“. Žel nebylo dosaženo morálního výsledku, jakého bylo očekáváno. Zaviněno vše špatným počasím a východočeským aeroklubem
v Pardubicích. Finanční výsledek byl uspokojivý.“
„K významnému jubileu ke konci roku dostalo se nám hřejivé pozornosti zástupců III. Živnostenského společenstva - stuhy na prapor.“
• 1937
- první zpráva o činnosti žen sboru.
- Smuteční varta za TGM, čestná stráž při tryzně a 5 členů se osobně zúčastnilo pohřbu TGM.
• 1938
- „Polární záře – ozářena byla celá část Evropy nádhernou polární září, která vzbudila obrovský rozruch v obyvatelstvu. Všeobecně se tvrdilo, že polární záře přinášejí s sebou světový
válečný požár. A skutečně, lidové hádání se splnilo. V brzku vypukla druhá světová válka.“
- 11 členů sboru odvedeno.
- zápis o povodni, kdy několik členů svou horlivou práci pro spoluobčany odstonalo.
• 1939–1945
- V době nacistické okupace podíleli se členové sboru ilegální činností na boji proti okupantům.
- Kronika po druhé světové válce dopsána bratrem Jindřichem Daňkem.
- 18. 6. 1942 - byl veškerý majetek rozhodnutím ve výši 32.250,-- převeden na obec.
- 13. 5. povodeň - 16 členů 2 dny pracovalo bez přestávky na pomoci svým spoluobčanům.
• 1943
- následkem náletu je držena ve dne i v noci 2členná hlídka v místnosti na radnici.
• 1946
- bratr Novák navrhuje zakoupit od Hamzovy léčebny sanitní auto Mercedes, ve schůzi 28. 3.
je hlasováno o koupi hospodářství p. Hápa k využití postavení nové zbrojnice. Toto hlasování
neprošlo, neboť v budově má právo dožití lužský občan a hospodářství později kupuje p. Hanus.

- okresní sjezd 14. 7. 1946 - požární cvičení je provedeno na stodolu v domě čp. 7
na náměstí manželů Daňkových.
- je přijat návrh br. Daňka k pronajmutí 1 místnosti jako spolkové v domě br. Jindřicha Daňka
v čp. 7 na náměstí za 600,-kč/ročně.
1947
- 6. března 96. výročí narození TGM se pořádá akademie v sokolovně s účastí 22 hasičů ve
stejnokrojích.
- 5. května čestná stráž 8 členů u pomníku padlých hrdinů.
- 9. května účast na odhalení pomníku padlých hrdinů na hřbitově v Bělé.
- Nové jednání o stavbě nové hasičské zbrojnice, tentokrát se jednalo o koupi domu p. Stodoly
a p. Červinky na náměstí v té době čítal sbor 30 činných členů a 133 členů přispívajících.
- Dále bylo ujednáno zakoupit bílou látku na pláště pro samaritánky.
- 4. 6. byla návrhem br. Sobotky ustanovena hasičská fotbalová jedenáctka.
- Na návrh br. Ladislava Nováka byla objednána nová sanitka - pouze v roce 1947 bylo uskutečněno 111 převozů
• 1948
- 21. 2. 1948 přebírá veškerou moc v ČSR Komunistická strana a státní bezpečnost STB.
- Ve schůzi 27. 2. bylo ujednáno do 5letého plánu zařadit postavení nové zbrojnice.
„Br. Solil sdělil, že asi za měsíc obdržíme povolení ke koupi nové sanitky. 23. 6. je oznámeno,
že br. Novák a br. Daněk ji přivezli z Vrchlabí. Nyní je nutné zvolit vhodného šoféra - zvolen
p. Kužela. Nové sanitní auto Škoda - Tudor za 106.000 bylo slavnostně předáno veliteli samaritánského odboru br. Blahoslavu Sobotkovi při odhalení památníku padlých ve II. světové
válce.“
Tento automobil byl předzvěstí zlé doby pro náš sbor – „již při čtvrté jízdě došlo k proražení
dveří nosítky, druhé poškození - utržení dveří, vysvětluje řidič otevřením dveří při jízdě a třetí
- promáčknutí rohu karoserie způsobil ve Vys. Mýtě uličník klackem.“
- Bylo vyhověno ČSR evangelické církve o zapůjčení spolkové místnosti.

• 1949
- zápis v kronice popisuje události zatčení, umučení a pohřbu br. Ladislava Nováka, který se
zasloužil největší měrou o pořízení nového sanitního automobilu Škoda – Tudor.
- Až v roce 1951 je popsán požár kaple Kostela panny Marie na Chlumku – „Při požáru skladiště výkrmny prasat v Gottwaldově léčebně bylo 15 členů. Požár byl tak prudký, že jsme se
omezili jen na ochranu vedlejších budov“ - toť celý zápis.
• 1951
- od krajského pož. velitelství byl nařízen nábor žen do sboru.

- „Proslýchá se, že sanitní vůz má převzít bez úhrady ÚNZ ve Vysokém Mýtě. Je výborem rozhodnuto, že za žádnou cenu vůz nevydat. Br. Daňek a br. Macků zajedou do Mýta, kde oznámí,
že vůz nechají od 1. 1. 1952 stát, ale že jej nevydají.“
• 1952
- je vytvářen nátlak na vydání sanitního automobilu, výměnou za „Alfu“ z léčebny. O této
nabídce jsou členové ochotni jednat. Do tohoto stavu zasáhl technický stav automobilu, kdy
sbor oznamuje ÚNZ, že od 17. 3. zastavuje provoz auta. Sanita je šikovnými šoféry opravena
za 4 dny.
- od roku 1952 je spolková místnost u br. Kalouska a i zde je propůjčována na pobožnosti
evangelické církvi.
- došlo ke sloučení hasičského sboru Luže – Zdislav.
- zemřel starosta a velitel sboru František Kulhánek.
- „Při oznámení o zrušení pohřební pokladny, jako kapitalistického vykořisťování, ovšem bez
náhrady, odešli staří členové sboru ze schůze rozzlobeni a cítili se okradeni. Někteří si pokladnu platili od roku 1905.“
• 1953
- velké cvičení všech okolních sborů.
- vedení sboru chce rezignovat na své pozice, pro pomluvu ze strany okresního orgánu. Okresní orgán popřel všechna nařčení.
- tohoto roku projevil sbor zájem o chalupu p. Hápa, je však nutné zařídit pro sbor dekret.
- 5. února 1953 - bylo zakoupeno pohotovostní vozidlo zn. „Opel“ pro přepravu Hasičů
a stříkacího zařízení.
• 1955
- 5. 2. byla stará stříkačka předána do Střemošic
- „4. 1. - při opravě vrat požární zbrojnice bylo zelené auto a stříkačka garážována v Gottwaldově léčebně a červené auto převezl br. Hendrych do průjezdu ke Stodolom na Náměstí.“
- tohoto roku je poprvé zmíněno v kronice ČSPO - Československý svaz požární ochrany.
• 1956
- 3. 3. 1956 velké povodně, způsobené oblevou - 12 členů po dva dny pomáhalo odstraňovat
z řeky ledy a velké kusy ker.
- byla projednána požární bezpečnost při žních v Luži - u všech mlátiček bylo umístěno několik hasicích přístrojů a voda. Na chodbě MNV byly ve skříňce umístěny klíče od zbrojnice.
• 1958
- zákonem č. 18/1958 byl ustanoven SPO (svaz požární ochrany), sbory dobrovolných hasičů
jsou přejmenovány na jednotky požární ochrany. V této době náš sbor přestává na přechodnou
dobu používat i své jméno „ŠTÍT“ co by „přežitek“.
V kronice opět zdůrazněna nutnost pořízení nového „požárnického domu“.
• 1960
- na VVH (výroční valná hromada) je sděleno zástupcem MNV, že nová hasičská zbrojnice se
stavět zatím nebude, ale v budoucnu se plánuje.
Projednání předání vozu „OPEL“ a stříkačky ¨8¨ z požárního vozu 805 na Košumberk.
• 1961
- 11. - 13. 6. velká povodeň, 15 členů pracovalo při záchranných pracích a čerpalo vodu ze
sklepů.

- „Účast na velkém požáru cukrovaru ve Slatiňanech, kde stříkačka pracovala plných 18 hodin. Odjezd družstva dne 20. 11. ve 3h ráno, příjezd 21. 11. odpoledne, stříkačka naše po celý
den i noc běžela naplno“.
• 1967
- oznámení zástupcem MNV, že se stavba požární zbrojnice opět odkládá.
• 1968
- nyní slíbeno představiteli obce, že se se stavbou zbrojnice započne v roce 1970.
• 1974
- jednání o 100. výročí založení sboru a jeho oslavách a o založení nové kroniky ke 100. výročí.

• 1975
- nová kronika – výroční Jubilejní schůze konaná v Lidovém domě symbolicky v místě, kde
se o založení sboru před 100 lety rozhodovalo. Zápis o položení základního kamene nové
hasičské zbrojnice - které bylo nakonec odloženo kvůli problémům s vykoupením pozemku.
- 10. srpna 1975 Požárnický den 100. let - na náměstí ukázka hašení 7. malých ohňů hasicími
přístroji. Požární sbor Chrudim ukázka hašení speciálním požárním vozem.
- výstavka ke 100. výročí v klubovně u „Kalousků“.
• 1977
- povodeň 23. srpna - uvolňování dřeva na splavu u vodárny.
• 1978
- „11. 9. se přehnala od Radimě přes kopec Krupák okolo kostela ke Střemošicům smršť.
Polámala mnoho stromů s kmeny o obvodu 1,5 m. Požárníci mnoho hodin odstraňovali její
následky“.
• 1980
- povodeň 10. 7. po dlouhých deštích, druhá povodeň hned 21. 7.
- 30. 5. – předávka štafetového kolíku spartakiádní štafety, připnuta k této příležitosti stuha
z.a. - S.P.O. – Luže.
• 1981
- Požár skládky na hřbitově u márnice, požár uhašen, až když hořela márnice.

• 1982
- 20. 11. hořela bouda p. Lišky, kterou zapálily děti.
• 1984
- 25. 2. uvolňování ledů po rychlé oblevě.
- 23. 4. požár márnice od zapálené skládky odpadu.
- stěhování do nové spolkové místnosti školky – starobince – č.p. 257, kde mají klubovnu
i rybáři a pionýři.
• 1985
- 21. září - Požárnický den 110. let – „Bělá přijela se starou čtyřkolovou stříkačkou, Řepníky
s 2kolovou tažnou ruční. Oba stroje předvedli, také se zápolilo v útoku se starou stříkačkou.
V tento den došlo k poklepání základního kamene nové požární zbrojnice, který je vsazen do
obvodového zdiva hasičské zbrojnice. Náš tehdejší jednatel a kronikář br. Daněk při poklepání pronesl: „Tak jsme se konečně dočkali“.“

• 1987
- 27. 12. - bylo hasičskému sboru přidělen nový dopravní automobil DA-12-A /AVIE/.
• 1988
- 2. 12. - bylo vydáno kolaudační rozhodnutí k užívání „Požární zbrojnice“ v Luži.
• 1989
- dokončovací práce na nové zbrojnici, venkovní úpravy, oplocení, nátěr podlahy v garážích
obložení soklu.

-13.

9. - zakoupena požární stříkačka CAS 32 TATRA 815

• 1990
- sbor se navrací k názvu: Sbor dobrovolných hasičů „ŠTÍT“.
- požár lesa ve Rvasicích a požár domku Zvěřinových v Poděbradově ul. na „Kozím plácku“.
• 1991
- „mělo být provedeno oplocení a terénní úpravy - v 5.ti brigádách, ale členové se nesešli. OÚ
oznámil, že tyto práce zadá firmě, ale provedené práce budou zaplaceny z hasičské pokladny.“
• 1992
- požár lesa ve Zderazi, za domovníka v hasičské zbrojnici za Ladislava Nováka je přijat Josef
Lacman.
• 1993
- „bylo dokončeno oplocení a terénní úpravy. V interiéru bylo dokončeno zábradlí a schodiště
k bytu domovníka - provedl převážně Josef Lacman. Ještě je třeba dodělat truhlíky u sklepních
oken a dokončit montážní jámy. Při odhalení desky br. Ladislavu Novákovi na domě čp. 94 se
zúčastnilo 10 členů ve vycházkových uniformách.“
• 1994
- zařazení do IZS, požár stohu a pomoc potápěčům při hledání utonulého p. Čejky z Radimě
ve Voletickém rybníku.
• 1995
- 120 let založení sboru - v pátek 15. 6. celý den silně pršelo a večer Novohradka vystoupala
na první povodňový stupeň. Do noci odstraňovali členové následky povodně. Druhý den přestalo pršet a bylo krásné počasí. Slavnostní den se vydařil - sboru byly předány dvě pamětní
stuhy. Při ukázce HZS Chrudim stříhání hydraulickými nůžkami, byla jednotka odvolána na
skutečný výjezd.
• 1996
- je výjezdová jednotka Luže zařazena v rámci integrovaného záchranného systému okresu
Chrudim.
• 1997
- 6. července - povodně na Novohradce, za 14 dní 2. povodňová vlna
8 členů sboru pomáhalo s likvidací povodňových škod v Jindřichově, 8x požár, 1x dopravní
nehoda.

• 1998
- obec Luže zakoupila dálkové spouštění sirény.
- zemřel 16. 1. Jindřich Daněk - jednatel a kronikář sboru.
• 2000
- započata přístavba požární zbrojnice (rozšíření 4 garáží a zvětšení šatnového prostoru, zvětšení spolkové místnosti).
- rozvodněný Anenský potok.
• 2002
- vichřicí stržena střecha na hasičské zbrojnici - došlo k výměně plechové střechy za střešní
krytinu.
- 12. - 13. 8. celou Českou republiku postihly ničivé záplavy. 9. členné družstvo pomáhalo
s odstraňováním povodňových škod v Českých Kopistech - Sbor obdržel poděkování ministra
vnitra.
Tatra 815 byla na generální opravě v Říčanech u Prahy.
• 2004
- provedena celková rekonstrukce CAS TATRA 815 našimi členy, na DA AVIA byla provedena svépomocí oprava nástavby a laku.
• 2005
- 12. 2. - odstraňování ker z řeky Novohradky.
- 17. - 19. 3. - záplavy způsobené rychlým táním 155 cm.
• 2006
- 27. - 30. 3. - záplavy po tání sněhu.
- 29. 3. - Novohradka dosáhla hladiny 200 cm.
• 2008
- zakoupení nového dopravního automobilu MAN DA8.
- 29. 6. - Luží prošlo ničivé tornádo s vichřicí, 4 dny muži VJ odstraňovali následky tohoto
ničivého živlu.
• 2010
- v zimních měsících nadílka 50 cm sněhu.
- květen a červen - bleskové povodně.
Tragický týden 28. července - 4. srpna - tragická dopravní nehoda na „srbecké křižovatce“
a na Dobrkovském letišti - zde naši muži naštěstí nezasahovali
- 12. srpna jsme ve spolupráci s městem Luže vyhlásili povodňovou sbírku pro obec Višňová
a družstvo 7. mužů odjelo 14srpna na povodňové práce do této obce.
• 2011
- Hasičský Fesťáček - naprosté fiasko díky vytrvalému dešti - 28 platících hostů.
• 2012
- 2. ročník Hasičského Fesťáčku – opět špatné počasí. Zkusili jsme uspořádat i taneční zábavu
se skupinou Šatlava a opět jsme se potýkali s malou účastí.
- 9. 6. - 9. mužů odjelo opět do obce České Kopisty, i když jim bylo jasné, že setkání nebude
šťastné, že je tam neuvidí rádi, vždyť doba od roku 2012 utekla tak rychle. Dojeli - pomohli.
Když 14. 6. odjížděli přáli všem, ať se vidí naposled.

- ve dnech 23. - 24. 6. se i z Luže stala záplavovou oblastí. 25. 6. bylo v Novohradce v Luži
naměřeno 255 cm vody.
• 2014
- pořízení dopravního automobilu IVECO a přívěsného vozíku pro případ povodní, a v říjnu
celková rekonstrukce spolkové místnosti.
• 2015
- Oslavy 140. let založení sboru - převzetí repliky našeho sborového praporu, br. Ladislavem
Horákem, který se o výrobu nejvíce zasloužil a převzetí praporu ÚHČMS z rukou starosty
OSH p. Josefa Bidmona
- výstava k výročí na hradě Košumberk.
- v den oslav se pár minut před 15h přihnala průtrž mračen, která naše oslavy téměř ukončila.
- 23. března - pořízení nových roletových vrat u garáží hasičské zbrojnice.
• 2017
- rekonstrukce koupelny, toalet a rekonstrukce společenské místnosti
- znovuobnovení kroužku mladých hasičů po deseti letech.
• 2018
- pořízení nového dopravního automobilu Ford pro přepravu osob, zrekonstruování montážní
jámy a přilehlé dílny a vytvoření kuchyně v zadní části šaten.
• 2019
- dokončena rekonstrukce „kanálu“, zakoupení defibrilátoru a námětové okrskové cvičení
u skautského srubu.
- dokončení zábradlí se schodištěm do zahrady hasičské zbrojnice.
• 2020
- pořízení nové cisternové stříkačky CAS SCANIA.
- Oslavy 145. let založení sboru dobrovolných hasičů v Luži.

HRDINOVÉ V NAŠICH ŘADÁCH
Z Luže a okolí byli obětmi druhé světové války:

VENDELÍN ŠKROCH

Hodinář čp. 85, nar. 27. 8. 1899 členem požárního sboru, samaritán.
„ 46-letý, náhle zatčen 1/IX 1944 v 10 nebo ještě pozdější hodině v noci – rovněž pro partizánský odboj a pomoc ppl. Svatoňovi. Zase zámeček v Pardubicích a malá pevnost v Terezíně
se 600 lidí ve vších a nečistotě. Holýma rukama v zimě dělat v zimě zákopy, ležet na holé zemi,
trpět rány sadistických nestvůr, až jej milosrdná smrt vysvobodila 26. dubna 1945 z mučednických hrůz – básník Josef Makus v „Hasičských rozhledech“ ve zbásněné vzpomínce jmenuje
V. Škrocha věrným bratrem. Jeho hrob je na společném hřbitově v Terezíně. Lékařský nález:
„Růže“.

ČULÍK BOHUMIL
Malíř čp. 243, nar. 2. 10. 1907
Popraven 5. 2. 1944 ve Vratislavi

KLAPKA EMANUEL

Syn pekaře na Náměstí čp. 1, nar. 11. 1. 1914
Zatčen 23. 3. 1942 při přechodu hranic. Zemřel 11. 11.1944 v koncentračním táboře Natzweiler

KOHOUTEK OLDŘICH

Vrchní strážmistr četnický čp. 100 nar. 16. 7. 1897
Zemřel 29. 8. 1942 ve věznici v Drážďanech

ŠŤULÍK VÁCLAV

Štábní četnický strážmistr, nar. 12. 11. 1898
Zatčen 19. 11. 1944, zemřel 30. 4. 1945 v Terezíně

PROCHÁZKA VÁCLAV

Obchodník čp. 134, nar. 1. 5. 1914
Zemřel 19. 7. 1942 v koncentračním táboře Wald heim

VOTROUBEK KAREL

Poštmistr v parníku čp. 121, nar. 17. 10. 1894
Popraven 10. 9. 1943 v Drážďanech

Zatčeni během války:

HEGER VÁCLAV

Učitel, čp. 264, nar 24. 8. 1903, velitel hasičského sboru, krajský činovník hasičů
Zatčen ve škole při vyučování dne 24. 10. 1944, vrátil se v r. 1945, člen odboje ppl. Svatoše

KAŠPAR FRANTIŠEK

Majitel pivovaru na Košumberku, nar. 24. 1. 1873
Zatčen 6. 3. 1942 za přechovávání hledaného člena Sokola. Vrátil se 25. 8. 1943 ze zdravotních důvodů

VLACH FRANTIŠEK

Poštmistr, nar. 3. 6. 1892, zatčen pro rozšiřování letáků
Vrátil se v květnu 1945

REJDA JAN

Syn obchodníka, čp. 147, nar. 28. 4. 1918, zatčen při přechodu hranic, dne 10. 3. 1940
Vrátil se 27. 7. 1945

JEHLIČKA FRANTIŠEK

Čp. 70 (benzínová pumpa), nar. 30. 7. 1897, zatčen 9. 10. 1944 pro poslech zahraničního
rozhlasu
Vrátil se 26. 10. 1944
V odboji proti okupantům pracoval Jan Vodička, rolník, čp. 129, zmíněný Vendelín
Škroch, zlatník a hodinář, Jan Kalous, tovar. obuvi, Ladislav Novák, automechanik.

OSOBNOSTI NAŠEHO SBORU
FRANTIŠEK KÚLHÁNEK

Zemřel roku 1889
Zakladatel sboru, první velitel a jednatel sboru od roku 1875 – 1880. Byl to na svou dobu pokrokový muž, též starostou města a ku příkladu v roce 1875 nechal zhotovit na zákostelí kašnu
na užitkovou vodu. Téhož roku jako byl založen sbor hasičů byla pod vedením tohoto muže
uvedena v činnost četnická stanice.
Kronika se s ním loučí:
„Během minulého období ztratil spolek horlivého vždy příznivce a prvého zakladatele
sboru našeho p. Františka Kúlhánka, bývalého purkmistra. Touha největší zesnulého
byla vždy, aby sbor náš vzkvétal. On podporoval nás morálně i hmotně a proto chovejme
vždy, bratři, p. Františka Kúlhánka ve vděčné paměti.“

JAN KRUPKA

Starostou a velitelem sboru do roku 1882 – 1891. Taktéž na svou dobu pokrokový muž, který rovněž stanul v čele našeho města. Mimo záslužné činnosti pro hasičský sbor a krásnými
zápisy do kroniky hasičské se tento muž zasloužil o první osvětlení našeho městečka 12ti petrolejovými lampami a o povolení ku zřízení lékárny v Luži. Pro hasiče potom nechal „zřídit“
udržování vjezdu do řeky p. Zikmundem Popprem.

FRANTIŠEK JELÍNEK

Jeden z mužů, který náš sbor povznesl na prvotřídní úroveň. Kromě výborné techniky i velmi
vzdělané mužstvo. I ten muž se v době svého působení na radnici zasloužil o rozkvět města
– již roku 1899 bylo usneseno provésti stavbu nového vodovodu, který přivedl vodu lidem
blíže k domu, ale i tento vodovod byl nápomocen při ochraně města před požáry. Povolena
byla soukromá autobusová doprava Luže -Uhersko - Stanislavu Mullerovi, a Luže - Chrast –
Eduardu Kapitolovi
Psáno v kronice roku 1923 o zasloužilém členu
Roku 1887 přistoupil do středu dobrovolných hasičů jehož jméno „Štít“ muž práce náš milý
nynější předseda a velitel přítel František Jelínek. Neuplynul ještě rok a již členstvo sboru
poznavše snaživého harcovníka zvolilo jej za svého jednatele. Poznavše pak jeho vynikajících vlastností a neúnavnou činnost ve sboru zvolilo si jej členstvo roku 1992 za velitele sboru v kteréžto hodnosti pracuje neúnavně s obzvláštní láskou a vytrvalostí v kruhu jej milujících hasičů. Třicet plných let vede náš milý bratr velitel sbor ku povznesení, síle a rozkvětu.

LADISLAV NOVÁK ST.

20. 8. 1906 – 26. 10. 1949
- činný ve sboru od 1. 1. 1935, řidič samaritánského vozu, mechanik
a člen protifašistického odboje
Z kroniky: „Podle vyprávění svědků stala se taková událost. O zákostelném posvícení, dne
24. 8. 1949 v hostinci p. Pražana čp. 88, kde se svými přáteli seděl i Láďa Novák, přišli dva
muži asi před půlnocí a ptali se po l. Novákovi. Tito muži požádali Laďu, aby jim opravil porouchané auto. Br. Novák, jako automechanik neuměl odříci pomoc nikomu, odešel s nimi
sám v slepé důvěře, že se jedná o čestné lidi - z vyprávění bratra hasiče Fr. Hendrycha, který
v té době bydlel v domě čp. 51, kde stálo auto, po příchodu, vystoupil další muž, snažili se Laďu
dostat do auta, ten pochopil, že se nejedná o opravu auta, ale zatčení členy státní bezpečnosti
STB. Vytrhl se jim, volaje o pomoc běžel ke dveřím pana Kalouse čp. 54. U dveří jej dostihli
a úderem do hlavy do dveří omráčili a donesli do auta. Br. Hendrych, který slyšel volat
o pomoc seběhl před dům, ale STB mu nařídili, aby si ničeho nevšímal a šel domů, že je to
věc policie, a tak Hendrych viděl Laďu jako poslední živého. Bratr Novák odsouzen nebyl,
neboť již 26. 10. 1949 přišla jako blesk do Luže zpráva, že se Laďa Novák ve vězení „oběsil“. Nikdo takové zprávě nevěřil, neboť kdo znal Laďu, věděl, že jeho optimismus
a víra ve spravedlnost by mu to zabránila. O umučení Ladi při výslechu potvrdil Ludvík
Špičan, který byl šoférem naší sanitky a byl zaměstnán u Laďi, viděl rány na jeho těle, když
byl ve vězení v Chrudimi se šaty.

JINDŘICH DANĚK

1.7. 1912 – 6. 1. 1998
- byl činným členem od roku 1941
Byl 40 let jednatelem sboru, 55 let psal kroniku sboru a zápisy ze schůzí. Díky němu máme
ucelený přehled o činnosti nejen sboru,
ale i celého okrsku. Nebál se psát věci nejen nepříjemné,
ale i v některých dobách nebezpečné. Bohužel s jeho smrtí sbor přišel o část svého odkazu,
neboť prací kronikáře a jednatele je i archivace různých písemností, propagačních materiálů
a fotografií a tento odkaz se bohužel ztratil v pozůstalosti pana Daňka. I tak nám zůstalo krásných 55let vyprávění.
Díky za ně!

BLAHOSLAV SOBOTKA

3. 2. 1928 - 15. 3. 2004
- byl činným členem od roku 1945
Byl velitelem sboru od roku 1957 - 1976 a okrskovým velitelem až do roku 1983. Zavedl častá
námětová cvičení, ale i cvičné požární poplachy – a to hlavně celookrskové.
Např. roku 1968 kronika píše: „Br. Sobotka svolal tuto schůzi, abychom se dohodli o
provedení okrskového poplachového cvičení. Po debatě je určeno provézt cvičení v Bělé
16. 7. ve 14h. Podrobnosti až na místě. Sbory Luže, Bělá, Radim, Košumberk, Dobrkov.
Voda byla vedená od říčky přes dvě stříkačky na kravín v Bělé. Po cvičení provedl okr.
velitel Sobotka Blahoslav hodnocení – ukázalo se, že spolupráce je výborná, poděkoval za

dochvilnost na tomto okrskovém cvičení.“
Byl přímý, rozhodný, ale věděl, že je třeba za dobrovolnou práci odměňovat, jak dobrým
slovem, tak i zážitkem.

LADISLAV NOVÁK ML.

6. 1. 1937 - 10. 12. 2009
-činným členem od roku 1970.
Dlouholetý strojník a řidič sboru. Společně s veliteli sboru zavedl tzv. Kondiční jízdy, aby řidiči – hasiči byli připraveni na záludnosti rychlé jízdy s posádkou a výzbrojí, později na vůz,
který má v nádrži plných 8.000 litrů vody. A vychoval celou generaci strojníků.

MILAN ŽEJDLÍK

9. 5. 1942 – 7. 7. 2014
- byl činným členem od roku 1965
Byl velitelem sboru od roku 1975-1995. Pokračoval v započaté práci bratra Blahoslava Sobotky. Dle všech dochovaných záznamů je zřejmé, že si oba muži rozuměli a měli stejný pohled
na vedení mužstva a sboru. Ctili myšlenku, která je s naším sborem pevně spjata – „Štít“ – lidem ku ochraně – státu ku obraně!!
Byl to muž přímý čestný a svůj názor si dokázal prosadit, ale uměl
i naslouchat. Pod jeho vedením byla postavena hasičská zbrojnice
a Lužský sbor obdržel cisternovou automobilovou stříkačku Tatra 815.

V letošním výročním roce 2020 má sbor 96 členů z toho 19 členů výjezdové jednotky
a 19 mladých hasičů.

SVATÝ FLORIÁN

patron hasičů
– se narodil ve 4. století před Kristem na území dnešního Rakouska, které tehdy náleželo
k Římské říši, a byl důstojníkem římské armády. Tehdy byli křesťané pronásledováni. Byl
odsouzen poté, co chtěl osvobodit křesťany patřící k jeho armádě.
Protože svou víru neodvolal, byl mučen a následně svržen s kamenem přivázaným k hrdlu
z mostu do řeky. Po celé naší vlasti i v Evropě najdeme velké množství staveb jemu zasvěcených. Kostelů kapliček, božích muk, postranních oltářů v kostelech i samostatných soch na
náměstích.
– bývá zobrazován jako voják, od doby renesance většinou římský, ale i ve středověkém brnění. Často s korouhví v ruce, s vědrem vody, kterým hasí hořící dům nebo kostel či kapličku.
Málokdy se setkáme se znázorněním Floriana jako starce, ačkoliv tak byl vyobrazován např.
na fresce ze 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Od té doby (asi od 13. století) je už
vidět pouze jako mladý muž, což je z historického hlediska přesnější.

Socha Sv. Floriana v Luži
umístěna na zákostelí, vedle Pošty. Původní
umístění na nynějším autobusovém nádraží, naproti domu s popiskem „Sancae Floriane custode
hoc perpetuo conserva huiius a ruina periculosi ingis“ – volně přeloženo znamená toto: „Svatý
Floriane, buď neustálým strážcem a chraň příbytek tento před nebezpečným ohněm.“ Zvýrazněná
písmena textu potom dávají letopočet: 1746.
–

Samotná socha potom nese text: „Ke cti a chvále sv. Floriána postavili nábožní měšťané lužští
léta páně 1777“. Spojitost mezi sochou a domem
je více zřejmá, ale příběh této spojitosti, nám je
zatím skryt.

PŘEHLED ČLENŮ VÝBORU HASIČSKÉHO SBORU
V LUŽI OD R. 1875 – 2020
STAROSTA
František Kulhánek

1875-1880

5 let

Václav Novák

1880-1889

9 let

J. A. Krupka

1889-1891

2 roky

František Jelínek

1891-1935

44 let

Martin Klumpar

1935-1936

1 rok

Václav Obalil

1936-1938

2 roky

Václav Šťovíček

1938-1947

9 let

František Solil

1947-1950

3 roky

František Macků

1950-1953

3 roky

František Novák

1953-1979

26 let

Ladislav Novák

1979-1997

18 let

Vladimír Bulva

1997-2004

7 let

Miloš Nešpor

2004-2013

9 let

Jiří Terer

2013

- dosud

František Kulhánek

1875-1880

5 let

František Hataš

1880-1882

2 roky

J. A. Krupka

1882-1892

10 let

František Jelínek

1892-1894

2 roky

Ludvík Látal

1894-1896

2 roky

František Jelínek

1896-1930

34 let

Václav Šťovíček

1930-1938

8 let

Václav Heger

1938-1944

6 let

Josef Krejčí

1944-1946

2 roky

František Hendrych

1946-1948

2 roky

František Zunt

1948-1956

8 let

Josef Šefčík

1956-1957

1 rok

Blahoslav Sobotka

1957-1976

19 let

Milan Žejdlík

1976-1995

19 let

Josef Vrba

1995-2013

18 let

Pavel Koudelka

2013

- dosud

VELITEL

JEDNATEL
Václav Novák

1875-1887

12 let

František Jelínek

1887-1888

1 rok

František Nepaner

1888-1890

2 roky

František Jelínek

1890-1892

2 roky

Fridolín Gruber

1892-1894

2 roky

Josef Kuchyňka

1894-1898

4 roky

Bohuslav Nágl

1898-1899

1 rok

Václav Obalil

1899-1904

5 let

Martin Klumpar

1904-1935

31 let

Antonín Němeček

1935-1938

3 roky

Karel Kroulík

1938-1939

1 rok

František Sejtko

1939-1941

2 roky

Jan Kubánek

1941-1945

4 roky

Jindřich Daněk

1945-1985

40 let

Vladimír Bulva

1985-1990

5 let

Josef Vrba

1990-1995

5 let

Hana Vrbová

1995-1997

2 roky

Jaroslav Tlustý

1997-2004

2 roky

Vladimír Kopecký

2004-2009

5 let

Miroslav Kučera

2009-2014

5 let

Petr Dostál

2014-2015

1 rok

Alena Bulvová

2015

- dosud

ČLENOVÉ VÝBORU HASIČSKÉHO SBORU LUŽE V JUBILEJNÍM ROCE 2020
Starosta

Terer Jiří ml.

Náměstek starosty

Bulva Vladimír ml.

Velitel

Koudelka Pavel

Zástupce velitele

Tlustý Jaroslav ml.

Strojník

Lacman Martin

Jednatel

Bulvová Alena

Hospodář

Lacmanová Dana

Kronikář

Tererová Šárka

Vedoucí mládeže

Tererová Šárka

Revizní komise

Lenka Hyksová

DOMOVENKA SDH LUŽE
Domovenka SDH Luže vychází z klasického hasičského modrého znaku a znaku města Luže.
Po celých 145. let nám tento symbol sboru chyběl a cítili jsme jako povinnost vůči dobám minulým, ale i pro ty budoucí, jej doplnit. Tento symbol je pro každý sbor specifický a měl by jej
charakterizovat. My ctíme historii našeho sboru i našeho města a je pro nás zavazující. Proto
jsme volili tento jednoduchý znak.
Jedná se o stejně důležitý symbol, jakým je například prapor.

Technika a hasičská zbrojnice SDH Luže

