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Informační měsíčník města Luže
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SLAVNOSTI města

luže 4. 9. 2021
Zahájení slavností:

16:00 hod.
Hudební program:

16,00 h. Loly Růža
16,30 h. Bolaso
18,00 h. Kaťáčci

Místo: Hrad Košumberk

20,00 h. Ready Kirken

Vstupné: 100 Kč / 50 Kč

22,00 h. AC/DC revival
Na závěr překvapení
Program mezi kapelami vyplní africké rytmy
v podání skupiny GRI - GRI
Občerstvení zajištěno

Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže a JMC-Production
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
léto se nám pomalu blíží ke konci a začíná
nám další školní rok. Věřím, že už pojedeme
všichni v běžných kolejích a budeme za to
„normálně chodit do školy a do práce“ nakonec docela dost vděční.
Dále ve zpravodaji se v příspěvku ze Základní školy v Luži dočtete o všech novinkách, které nový školní rok v naší „základce“ přináší a věřím, že budete všichni
příjemně překvapeni, co vše se podařilo a je
nyní naplno k dispozici všem našim dětem
a jejich učitelům. Já osobně jsem za to
velmi ráda a musím říct, že za ty necelé
tři roky, co se školou spolupracuji, je vidět obrovský kus dobře odvedené práce.
A za to patří všem velké díky!
Z investičních akcí v současné době probíhá
výstavba chodníku k Voletickému rybníku,
rekonstrukce návesní nádrže na Dobrkově,
rekonstrukce na II. stupni ZŠ, rekonstrukce
hradební zdi na hradě Košumberku, zhotovení mobiliáře na naučnou stezku „Krajem
Slavatů“ – I. etapa a nová výsadba v rámci
projektu Obnovy sídelní zeleně. Fotografie naleznete dále ve zpravodaji. Dále se
připravují nebo probíhají výběrová řízení
na rekonstrukci části Andělské cesty podél
Hamzovy léčebny (realizace na jaře 2021),
dokončení zpomalovacích prvků a nutných
úprav v ulici Na Výsluní (změna nedokončené stavby z minulých let, realizace v roce
2020) a na výstavbu retenčních nádrží
v rámci projektu Dešťovka ve sportovním
areálu v Luži (realizace 2020). Nedávno
jsme obdrželi rozhodnutí o schválení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
právě na výstavbu chodníku k Voletickému
rybníku – velká část nákladů (max do výše
5 mil. Kč) tedy bude uhrazena z této dotace
a město tak nebude muset čerpat celou částku z úvěru. Z toho máme všichni opravdu
velkou radost, protože získat tuto dotaci je
administrativně i časově poměrně náročné
a nyní se to konečně podařilo. Dále jsme
také obdrželi rozhodnutí o schválení dotace
na realizaci „Dešťovky“ na hřišti v Luži ve
výši 1 360 000,-, která bude sloužit jako jedno z několika opatření na zadržování dešťové vody z tělocvičny a šaten k zavlažování
fotbalového trávníku. V této souvislosti je
také právě připravován projekt pro stavební
povolení na prohloubení současného vrtu na
hřišti, aby k zálivce fotbalového trávníku do
budoucna nebylo nikdy potřeba pitné vody
z vodovodu. Kumulace těchto opatření, spo-
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KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 4. 9. od 16:00		
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Hrad Košumberk, vstupné 100,-/50,Neděle 5. 9. od 14:00		
18. KOŠUMBERSKÝ DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk, vstupné 30,Sobota 11. 9. od 18:00		
6. MUZEJNÍ NOC
Hrad Košumberk, vstupné dobrovolné
Sobota 11. 9. od 14:00		
KARNEVAL PRO DĚTI
Hřiště Luže, vstupné zdarma
Sobota 11. 9. od 20:00		
VEČERNÍ ZÁBAVA ANEB ZLATÁ
DEVADESÁTÁ
Hřiště Luže, vstupné 90,-

náměstí plk. J. Koukala – pod radnicí
Středa 15. 9. od 18:00		
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LUŽE
Sokolovna Luže
Sobota 18. 9. od 13:00		
IV. SETKÁNÍ VETERÁNŮ
Hřiště Luže, vstupné zdarma
Sobota 25. 9. od 8:00
DEN MYSLIVOSTI
Hrad Košumberk, vstupné 50,-/30,Úterý 28. 9. od 9:30		
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Pátek 8. 10. 14:00 – 22:00
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Neděle 12. 9. od 16:00		
SLAVNOSTNÍ POKLÁDÁNÍ
STOLPERSTEINŮ (Kamenů zmizelých)

lečně s budoucím automatickým zavlažováním, by měla zajistit efektivní a také ekologický systém zavlažování. Doufejme, že se
vše podaří co nejdříve zrealizovat a kvalita
trávníku se tak posune zase o kousek výš.
Během března, dubna a května proběhlo odborné technické posouzení stavu dřevěných
konstrukcí na hradě Košumberku – dřevěné
lávky a zastřešení renesančního paláce, včetně ochozů, po kterých se volně pohybuje veřejnost. K tomuto posouzení nás vedl pocit
zodpovědnosti a také časté změny počasí,
které se na dřevěných konstrukcích mohou negativně podepsat. Posouzení provedl
nejpovolanější v tomto oboru - Výzkumný
a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.
Závěr posouzení lávky: Konstrukce jednotlivých dílů pěší lávky a odpočinkových podest odpovídá projektové dokumentaci. Stav
lávky je velmi dobrý a nevyžaduje žádný
okamžitý zásah do konstrukce, lávka může
být za předvídatelných okolností využívána
k plánovaným účelům. Stav dřeva, zejména
mostovky, odpovídá klimatické zátěži. Doporučuje se v rámci údržby a drobných oprav
provést výměnu 3 ks nášlapných prvků v havarijním stavu a výměnu prvků s rozvinutou
hnilobou či jinými výraznými vadami (cca
20 ks). Doporučuje se pokračovat v údržbě
a čištění lávky dosavadním způsobem, ze-

Sobota 9. 10. 8:00 – 14:00
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

jména je potřebné věnovat pozornost místům se zvýšeným rizikem (spáry mezi prvky
mostovky, spoje nosných konstrukcí, místa
s možností hromadění nečistot).
Závěr posouzení konstrukce ochozů a vnitřních konstrukcí: Konstrukce byly provedeny
a následně opravovány v souladu s poskytnutou dokumentací. V některých případech
byly zjištěny odchylky od projektovaného
postupu, které lze ale dobře odůvodnit racionálním přístupem při vyhodnocení nálezového stavu při samotné rekonstrukci. Stav
konstrukce celkově je velmi dobrý a umožňuje využívání pro plánované účely. V blízkém časovém horizontu bude potřebné uvážit možnosti zlepšení ochrany severní části
konstrukce s vnějším schodištěm. V rámci
průzkumu nebyly nalezeny žádná zásadní
pochybení či vady.
Jsme rádi, že posouzení dopadlo relativně
dobře, ale jsme si také velmi dobře vědomi,
že udržení dobrého, a hlavně bezpečného
stavu, je podmíněno pravidelnou investicí
a údržbou dle stanovených pravidel a že
loňská nemalá investice do oprav prvků
ochozu a konstrukce napadených hnilobou
byla úspěšná a prodloužila tak životnost
celé relativně ještě mladé stavby zastřešení
renesančního paláce. Jsou to sice investice,
které nejsou moc vidět, ale bez nich by nám

INFO Z RADNICE
náš hrad nenabízel tolik možností. Co se
týče hradu Košumberk, tak v přímé souvislosti na rekonstrukci hradební zdi, byl
objednán projekt stavby nového zázemí
a hlavně záchodů. Předběžný návrh výsledné podoby zpracoval městský architekt
MgA. Petr Budil ve spolupráci s vedoucí
úseku památkové péče Mgr. Ludmilou Novákovou.

ZÁŘÍ 2021

ZPRÁVY Z MATRIKY
Na hradě Košumberku uzavřeli manželství
Helena Fejtková a Ondřej Paleček
Petr Vyčítal a Šárka Rusiňáková
Tomáš Pražan a Edita Vavřínová
Na městském úřadě uzavřeli manželství
Petr Žampach a Marie Kaucká
Miroslav Dvořák a Marcela Měřičková
V kostele Panny Marie v Janovičkách uzavřeli manželství
Michal Cemper a Denisa Hrušová
Pavel Pinkas a Eva Dudková

Do dalších roků plánujeme stabilní investování do postupných etap oprav této části
hradu Košumberk tak, abychom docílili
kulturního a bezpečného prostředí na naší
památkové dominantě. K tomu se již podruhé pokoušíme dostat do Programu záchrany architektonického dědictví, který
by nám v tom mohl významně pomoci.
V současné době si musíme vystačit s pomocí Pardubického kraje, který nás pravidelně podporuje a budeme doufat, že se
snad dotační situace pro památky v novém
programovacím období výrazně zlepší.
Ráda bych Vás také pozvala na pomyslné zakončení Košumberského léta – na
Slavnosti města Luže. Bude to určitě vydařená akce plná krásné hudby v krásném
prostředí hradu, který jen tak každé město
nemá. V dalších příspěvcích ve zpravodaji ale uvidíte, že bude pořád kam vyrazit,
pobavit se, něco se dozvědět a potkat své
sousedy a známé. Využijte toho a přijďte
mezi nás!
Děkuji všem spolkům a příznivcům kulturního a společenského života v Luži
a místních částech, že stále pomáhají tvořit
tradiční i originální program pro nás všechny a že nám darují část svého volného času,
aby naše město žilo. To je k nezaplacení
a jsem Vám za to opravdu vděčná. Zároveň
se omlouvám za některé nedorazy a nedorozumění, které se prostě při organizaci
stávají. Určitě se budeme snažit zlepšit
a poučit se z našich chyb.
Užijte si všichni snad krásné babí léto
a všem dětem přeji klidný a zajímavý školní rok ve společnosti svých kamarádů.
					
		
Veronika Pešinová

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Václavem Votroubkem – 87 let
Drahoslavou Stoklasovou – 89 let
Jitkou Zemanovou – 52 let

TELEFONNÍ SEZNAM
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VOLBY

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 8. a 9. října 2021
Pátek 8. 10. 2021 od 14 do 22 hodin
Sobota 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin

Místa konání voleb

INFO Z RADNICE
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OBNOVA SÍDELNÍ ZELENĚ
NOVÉ ZÁHONY NA NÁMĚSTÍ
PLK. J. KOUKALA

Na lužském náměstí byly v červenci nově
zhotoveny v rámci projektu Obnovy sídelní
zeleně tři druhy záhonů.
Jedná se o záhony půdopokryvných trvalek především růží (světle a sytě růžových)
doplněných o levandule, šanty a svíčkovce.
Dále o štěrkové záhony trvalkové výsadby
– směs „Rozkvetlé nábřeží“ – jde o směs
cibulovin, která je navržena tak, aby byla
výsadba atraktivní ve všech čtyřech ročních
obdobích (podobné záhony potkáte také
u nákupního střediska). A v kruhových záhonech pod stávajícími lípami byl vysazen
monokulturně půdopokryvný kakost.

Volební okrsek č. 1
Městský úřad Luže, náměstí Plk. Josefa
Koukala 1 pro voliče bydlící na náměstí
Plk. Josefa Koukala a ulic: Dolská, Dukelská, Havlíčkova, Husova, Hvězdecká, Jeronýmova, Jiráskova, Komenského, Nábřeží,
Poděbradova, Pod Voleticemi, Svatopluka
Čecha, Zářečí, Na Výsluní a Zdislav
Volební okrsek č. 2
Základní škola Luže – feriálky, Žižkova 253 pro voliče bydlící v ulici Žižkova,
Družstevní, Kaštanka, Košumberk, Lipka,
areál HL, U Stadionu, Za Pilou, Hamzova,
K Chlumku
Volební okrsek č. 3
Bývalá škola – Dům pro seniory, Bělá 49
pro voliče bydlící v Bělé a na Dobrkově
Volební okrsek č. 4
Kulturní dům v Radimi, Radim 68 pro voliče bydlící v Radimi
Volební okrsek č. 5
Kulturní dům v Srbcích, Srbce 18 pro voliče
bydlící v Srbcích, Voleticích a Domanicích
Volební okrsek č. 6
Kulturní dům v Dolích, Doly 24 pro voliče
bydlící v Dolích, Brdě a na Rabouni

Město Luže
pořádá veřejnou sbírku na

Pomoc obcím a občanům zasaženým
tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku
Způsoby provádění sbírky:
➢ zvláštním bankovním účtem č. 6013392389/0800 u České spořitelny, a.s.
➢ pokladničkami (v Turistickém informačním centru a na akcích pořádaných městem Luže)
➢ složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou (na Městském úřadě v Luži)

INFO Z RADNICE

VYHRAZENÍ PLOCHY PRO
VYLEPENÍ VOLEBNÍCH PLAKÁTŮ
Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
stanovuji pro vylepování volebních plakátů ve městě Luže následující plochu:
•

ZÁŘÍ 2021
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OČKOVÁNÍ
V dětské ordinaci v Luži plánujeme očkování proti Covid 19 vakcínou Moderna.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem očkovat své děti starší 12 let, aby kontaktovali MUDr. Janu Pokornou na telefon
469 671 287 nebo 605 962 088.
Děkujeme

Plakátovací plocha v ulici Žižkova - (na rohu, na konci průchodu z náměstí)

Volební plakáty lze na tomto vyhrazeném místě umístit 16 dnů přede dnem konání voleb
do zastupitelstev krajů.
Umístění plakátů na veřejných prostranstvích, mimo výše vyhrazené plochy, bude posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku, dle ustanovení § 5 odst. 2, písm. c)
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích s možností uložení pokuty až do výše
50 000 Kč, popř. přestupek proti veřejnému pořádku ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1,
písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, s možností uložení pokuty
až do výše 50 000 Kč.
Výlep volebních plakátů zajistí město Luže, dle § 16 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bezplatně. Možnost umístění plakátů musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických
stran a koalic, popřípadě kandidátů při volbách do Senátu. Jiná možnost předvolební
kampaně není možná.

JUBILEUM
90 let je už věru úctyhodný věk.

Nová workoutová sestava na hřišti v Luži

Místo pro setkávání v Domanicích

Pan Jiljí Zídka, dlouholetý jednatel a člen
základní organizace Českého svazu včelařů
Luže, dne 2. září tohoto krásného věku dosáhne. Jeho láska ke včelám byla a je inspirací
nejen jeho synovi, ale i mnoha dalším členům
spolku včelařského.
Celá organizace, včelaři mladí i Ti starší, přejí především hodně zdraví, štěstí a lásky, spokojenosti, radosti, životní pohody. Věříme, že
ještě dlouho s námi bude sdílet nejen včelařské starosti, ale i ty ostatní pozemské.
ZO ČSV LUŽE

Rekonstrukce návesní nádrže na Dobrkově

Jihočeská hasičská dechovka Božejáci 24. 7. 2021

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Veřejné zasedání zastupitelstva města
Luže se koná ve středu 15. 9. 2021 od
18:00 v sokolovně v Luži.

KONTEJNER NA
KOVY
Máme prvních 5 nových kontejnerů na
třídění kovů. Najdete je u odpadových
hnízd v ulici Žižkova, u velké školy,
v ulici Jeronýmova, v Radimi a v Bělé.
Do těchto kontejnerů patří: drobnější
kovový odpad, který lze skrz otvor bez
problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, víčka, krabičky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky
a další drobné kovové odpady.
Do těchto kontejnerů nepatří: plechovky
od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče
a jiná vysloužilá zařízení složená z více
materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí
na sběrných dvorech samostatně. Nepatří
do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
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7. ZÁŘÍ 1940
81 LET OD SESTŘELENÍ PLK. JOSEFA KOUKALA
Osobnost plk. Josefa Koukala a jeho životní
osud zná téměř každý občan našeho města,
proto dovolte vzpomenout na událost, která
se stala před 81 lety a ovlivnila celý zbytek
Koukalova života. Dne 7. září 1940, šedesátý den bitvy o Británii, byl Josef Koukal ve
svém Hurricanu sestřelen.
Jak k tomu došlo?

dařilo zatáhnout za lanko a padák otevřít.
Přistál na padáku na poli ostrova Sheppey
a jeho oblečení se znovu vznítilo. Pan Wright, farmář z nedaleka, ho viděl padat z letadla a okamžitě k němu přispěchal a strhl z něj
hořící oděv. Josef byl sotva naživu a tělo měl
na mnoha místech popáleno. Pan Wright mu
pomohl do blízkého domu a telefonoval pro
sanitku. Ta přijela asi po čtyřiceti minutách

Toho dne pozdě odpoledne Josef
odstartoval v 16.45 a pilotoval Hurricane V7437 Duxfordského pluku při hlídkovém letu nad Londýnem. Letěl ve výšce asi 6500 metrů
v zeleném roji. Radar RAF zachytil velkou skupinu letadel
Luftwaffe blížící se k ústí Temže, aby opět zaútočila na Londýn. Operační středisko Stíhacího
velitelství navedlo Duxfordský
pluk k ústí Temže, aby se střetl
s Luftwaffe a dva soupeři se zde
utkali nad ostrovem Sheppey.
V následujícím souboji „kdo
z koho“ Josef sestřelil německý Messesschmitt 110, ale
v 17:20 byl sám sestřelen zásahem
z kanónu ráže 20 mm Me 109.
Jeho palivová nádrž dostala zásah
a Josefa trefila do oka střepina,
jejíž dva úlomky mu měly v oku
zůstat až do konce života. Jeho letoun začal hořet a padat střemhlav.
Kabinu zachvátily plameny. Kvůli
proudu vzduchu okolo letadla letícího střemhlav nemohl odsunout
kryt kabiny dozadu, aby vyskočil padákem. Pokusil se potlačit
ovládací páku vpřed, aby Hurricane udělal převrácený přemet
a on tím mohl být z kabiny vymrštěn. Ale řízení nefungovalo.
Místo toho, aby se letoun zřítil do moře, palivová nádrž vybuchla a stroj se rozpadl na
kusy. Josef byl vymrštěn z kabiny, kombinéza nasáklá benzínem. Už byl těžce popálen a oblečení na něm hořelo. Uvědomil si,
že jeho jedinou šancí, jak přežít, je pokusit
se plameny uhasit proudem vzduchu, než
otevře padák. Padal asi 3600 metrů, než se
plameny uhasily. Nyní, ve výšce pouhých
650 metrů se mu popálenýma rukama po-

kvůli rozsáhlým popáleninám, jenž utrpěl na
72 procentech povrchu těla. Lékař zavolal
nemocnici Green Victoria v East Grinsteadu a mluvil s Dr. Archibaldem McIndoem,
specialistou na plastické operace, který
v nemocnici vedl oddělení popálenin. Oddělení se brzy mělo stát pověstné a bylo
od svých pacientů a personálu něžně známo jako„Guinea Pig Club – Klub morčat“.
Josef byl převezen do péče
Dr. McIndoe a stal se jedním
z prvních pacientů jeho oddělení.
Během prvních několika dnů byl
umístěn do vany se slanou vodou
a Dr. M Indoe opatrně odlupoval
zuhelnatělou kůži z jeho těla. Josefova víčka byla spálena, a tak prvního půl roku léčby nemohl spát,
dokud mu nebyla doktorem McIndoem našita nová. Josef zůstal
v nemocnici dva roky a čtyři měsíce, během nichž na něm Dr. McIndoe provedl dvacet dva operací.
Únikem ze zasaženého Hurricanu
na padáku se Josef stal členem
dalšího výlučného klubu – „Caterpillar Club – Housenkový
klub“, jehož pravidlem členství
bylo vyváznutí z letounu neschopného letu pomocí padáku.

a osádka Josefovi píchla morfium a odvezla
ho do místní nemocnice. Jak ten nastupoval do
sanitky, upadl do bezvědomí.
Po příjezdu do nemocnice Josefa položili na bílé prostěradlo a čekali, že zemře.
Povolali kněze, aby mu dal poslední pomazání. Během těchto slov Josef přišel k sobě
a byl zavolán ošetřující personál, aby mu
pomohl. Při prohlížení jeho zranění teď bylo
jeho tělo a končetiny jako zuhelnatělá krusta

Navzdory utrpěným zraněním byl
Josef rozhodnutý vrátit se k létání.
Jeho lékaři se pokoušeli ho přesvědčit, aby si to rozmyslel, ale
neúspěšně. Koukal začal znovu
operačně létat v květnu r. 1943,
v srpnu téhož roku byl převelen
na neoperační létání k 1. Letce
k přelétávání letounů v Hendonu,
kde zůstal až do 8. listopadu 1943.
Poté byl přidělen na Československý inspektorát v Londýně do Osobního oddělení,
kde působil v hodnosti poručíka až do svého
návratu do Československa 31. srpna 1945.
Článek převzat z:
Josef Koukal – one of‘The Few’.
Dostupné on-line na www.fcafa.com

INFO Z RADNICE

VRAŤME KRÁSU NA MORAVU
Pomozme vrátit Moravě její krásné zahrady, parky a zákoutí
Jak?
Je to úplně jednoduché. Každý z nás má zahrádku a na ní květiny, keře a stromky. Jistě se vám mnohé
rozrostlo nebo zahrádku reorganizujete. Potom můžete květiny a ostatní rostliny věnovat na Moravu
postiženou tornádem. Stačí, když z květiny uděláte odkopek, který bude plevele prostý, popíšete
o jako rostlinu se jedná, popř. i barvu necháte ji chvíli se ujmout a přinesete ji po předchozí
domluvě na sběrné místo. My potom tyto rostliny odvezeme do postižených moravských obcí,
kde si je místní občané rozeberou, aby si mohli založit nové zahrady. Rostliny, které zbydou budou použity pro veřejná obecní prostranství. Můžete množit: keře, květiny, jahodníky, maliníky,
ostružiníky, aj. drobné ovoce. popř. semenáčky listnatých a jehličnatých dřevin.
Sběrné místo: areál Technických služeb
města Luže
Kontakt: Vanda Křepelková
tel: 734 318 892
email: vanda.krepelkova@luze.cz
Pořádá město Luže ve spolupráci s SDH Luže
a s mladými hasiči Luže.

INFO

Stavba chodníku k Voletickému rybníku

Rekonstrukce na II. stupni ZŠ Luže
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SVAT Ý VÁCLAV
(asi 907 – 28. září 935, příp. 929)
Svatý Václav byl český kníže a světec, který
je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti.
Podle pověsti byl vychováván svou babičkou Ludmilou (svatořečena ve 12. století)
a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce od saského krále Jindřicha Ptáčníka,
dokázal zachovat suverenitu českého státu
a založil rotundu svatého Víta, hlavní kostel
knížectví. Podle legendy byl zavražděn ve
Staré Boleslavi služebníky svého bratra Boleslava poté, co se ho sám Boleslav pokusil
zabít. Boleslav díky tomu převzal vládu. Po
smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro
svou v legendách mu připisovanou zbožnost
(vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, nemocné, otroky
a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní, apod.) a posmrtné
zázraky. Později se stal symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském,
na mincích nebo na Myslbekově pomníku.

Den české státnosti je český státní svátek,
který připadá na 28. září. Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského
knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho
z tradičních symbolů českého státu. Svátek
připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935
za účasti Václavova bratra Boleslava. Někdy
se k tomuto datu také připomíná rok 995, kdy
byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna většina Slavníkovců, což v důsledku
vedlo k upevnění raného českého státu.
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Z HAMZOVY LÉČEBNY
Po roční přestávce se opět v Hamzově léčebně
mohl konat Letní den pro zdraví.

i řemeslní výrobci krásné keramiky a dřevěných
kuchyňských nástrojů.

„Hlavní ideou v pořadí již 6. letního dne pro
zdraví je skutečně představit našim pacientům
i veřejnosti, dnešní možnosti nejen v oblasti péče
nebo služeb, ale zejména i možnosti aktivního
sportovního, kulturního i turistického využití,
které se lidem se zdravotním postižením nabízí“
říká Václav Volejník, ředitel Hamzovy léčebny.

„Celý den jsme si až na vysoké teploty užili
a užili si ho u našeho stánku také hráči curlingu, který zaujal nejen malé, ale i velké, zdravé
i po úraze. S tímto jsme odjížděli domů, že o naší
práci ví další lidé a další organizace. My jsme si
naopak rozšířili informace, které můžeme využít
při práci s našimi klienty“ upřesňuje opět aktivní
účastnice Letního dne v HL v Luži, paní Irena
Šenkapoulová, DiS., vedoucí sociální rehabilitace z ParaCENTRa Fenix v Brně.
Novinku přinesl i aktivní Spolek „Rozběháme
Luži“, a to s názvem „Uběhni svůj první kilák“.
„Nešlo o rychlost, nešlo o styl. Cílem bylo něco
mnohem důležitějšího. Totiž rozhodnutí něco
změnit, s něčím novým začít. Toto rozhodnutí
může mnohým zúčastněným změnit život. Mohou přijít na to, že jejich hranice a možnosti jsou

úplně jiné, hlavně větší, než si doposud mysleli.
Celkem účastníci uběhli cca 160 km“, říká Pavel
Karal ze spolku Rozběháme Luži.
Průběžně probíhal i doprovodný kulturní program, kterého se účastnili bubeníci Mlima Jua ze
Základní školy a Praktické školy Svítání v Pardubicích, písničky 80. a 90. let zahrála úžasná
skupina Equalizer z Milovic, která musela hodně
přidávat. Děti si užívaly představení „Divoké
husy“, které uvedl spolek „Loutky v nemocnici“,
program zakončila kytaristka Milča z Hamzovy
léčebny a při jejích písničkách si všichni účastníci sborově zazpívali.
Bylo krásné, že jsme po dlouhé době mohli
být všichni opět spolu.

DaR

„Je to příležitost pro všechny organizace
a firmy, které se věnují problematice hendikepovaných, představit svoje služby a seznámit
veřejnost se svojí činností“, uvedla Irena Šenkapoulová, DiS., vedoucí sociální rehabilitace
z ParaCENTRa Fenix v Brně.
A tak jsme v Hamzově léčebně uvítali třicet organizací, které se věnují problematice integrace
lidí s tělesným postižením do společnosti. Od lidových tradic přes turistiku až po subjekty přímo
zajišťující pracovní uplatnění nebo volnočasové
a sportovní aktivity tělesně a zdravotně postižených. Zúčastnili se také výrobci zdravotní
a kompenzační techniky, organizace zajišťující
vzdělávání a poradenství, pomoc. Většina těchto organizací připravila pro návštěvníky Letního
dne i svůj interaktivní program, který návštěvníkům prožitkově přiblížil jejich činnost.
Velký zájem byl například o firmy věnujícími se
kompenzačním pomůckám a jejich novinkám
(např. pás pro zpevnění nohou při přesunu, širší typ odlehčeného vozíku, elektrické chodítko
s nastavitelnou výší apod.) a vzájemně si předali informace a kontakty. Rozhodně ale utržili
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LUŽE
Ve středu 1. září 2021 začíná nový školní rok.
Všichni věříme, že již nebude jeho průběh poznamenaný distanční výukou a koronavirovými
omezeními. Stejně tak doufáme i v to, že již epidemie nemoci Covid-19 nebude tolik zasahovat
do zdraví a životů nás, našich blízkých i celé
společnosti.
Ve škole se v novém školním roce chystá velké množství novinek, které by měly přispět ke
spokojenosti účastníků vzdělávacího procesu
v mnoha ohledech, v první řadě ke zlepšení vzdělávání dětí. Otevřou se dvě první třídy
s nižším počtem žáků (14), aby paní učitelky
Jolana Klůcová a Iva Kovačková měly možnost
s dětmi pracovat co nejvíce individuálně. Vedle dvou prvních tříd zahájí 1. září svou činnost
i přípravná třída, kterou bude navštěvovat 11
žáků. V tomto předškolním roce se budou děti
připravovat na nástup do 1. třídy. Přípravnou třídu povede paní Jaroslava Bašusová. Na prvním
stupni se také oficiálně rozběhne činnost školního klubu. Školní klub bude k dispozici pro žáky
4. a 5. tříd, které z kapacitních důvodů nemohou
navštěvovat školní družinu. Školní klub povede
paní vychovatelka Sára Ročňová.
Ve škole také proběhla řada oprav a plánovaných
rekonstrukcí. U druhého stupně je nově zrekonstruovaná školní zahrada, která bude sloužit
všem ročníkům k výuce ve venkovních prosto-

rách a k volnočasovému využití. Plánujeme též
její využití při společných akcích s rodiči a veřejností. Plně funkční je i nová školní cvičná kuchyňka na 2. stupni, která bude sloužit pro výuku
pracovních činností a volitelného předmětu Kurz
vaření a stolování. Využívat ji budou také žáci
1. stupně, případně školní družina a propojení se
zeleninovou a bylinkovou zahrádkou na školní
zahradě se při přípravě pokrmů přímo nabízí. Na
1. stupni během prázdnin došlo k výměně kotlů,
které slouží pro vytápění budovy. Tímto by se
měly snížit náklady na vytápění školní budovy
1. stupně a také emise CO2, což prospěje životnímu prostředí. V prvních měsících nového školního roku bude výuka na 2. stupni ještě omezena
dokončujícími stavebními úpravami. Odměnou
za tato omezení budou nově zrekonstruované
prostory pro výuku, učitele a vedení školy – 4
učebny, 5 kabinetů, sborovna a ředitelna. Nové
budou též sociální zařízení.
Vedle stavebních úprav a rekonstrukcí také
pracujeme na budování pozitivního školního
klimatu a v naší cestě za naplňováním školní
vize. V rámci těchto aktivit budeme se všemi
zaměstnanci absolvovat v přípravném týdnu
několik pracovních bloků se zaměřením na
osobnostní a profesní rozvoj. Cílem by mělo
být individuální stanovení výzev pro nadcházející školní rok, nad kterými chceme společně pracovat a úspěšně je naplňovat.

Pro efektivnější spolupráci s žáky a rodiči bude
ve škole k dispozici školní psycholog, sociální
pedagog a speciální pedagog. Nadále budeme
spolupracovat s neziskovými organizacemi,
které nám pomáhají se začleňováním žáků se
sociálně znevýhodněného prostředí do výuky.
S novým školním rokem náš tým také posílí
nové kolegyně. Na prvním stupni bude působit paní učitelka Barbora Janečková, převážně na druhém stupni pak paní učitelka Tereza Pavlasová, která bude vyučovat převážně
český jazyk a dějepis. Na pozici asistentky
pedagoga nastoupí paní Lucie Mauerová
a Pavlína Baťová. Jako administrativní pracovnice pak ve škole bude pracovat paní Petra Pitrová. Věřím, že se jim v naší škole bude
dobře pracovat a že se stanou pevnou součástí
našeho pracovního týmu.
Držme si vzájemně palce, aby se nadcházející
školní rok vydařil. Budeme rádi za Vaši jakoukoliv pomoc a také za důvěru a případnou zpětnou vazbu k naší práci.
Přejeme, aby se nadcházející školní rok vydařil
také Vám a Vašim dětem!
Mgr. Vít Hospodka, Základní škola Luže

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY MAP II V ORP CHRUDIM
V rámci projektu MAPII v ORP Chrudim
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008581(více
zde: map2orpchrudim.cz) fungují implementační aktivity, kterých se účastní i školy na
území MAS SKCH.
Jednou z aktivit v rámci projektu jsou geovědní a přírodovědné exkurze pro mateřské
a základní školy. Jedná se o celodenní návštěvy
po území Národního geoparku Železné hory,
které mají na starosti pracovníci společnosti
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. Spolupráce
probíhají již od roku 2019, ale především právě v této době se ukazuje, jak důležité jsou pro
stmelení kolektivu a propojení teoreticky nabitých poznatků s praxí v terénu. Účastní se školy ze všech koutů ORP Chrudim, a proto zatím
bohužel nemohlo dojít na všechny. V rámci
území MAS SKCH se ale již účastnily například Mateřská škola Řestoky, Základní škola
Prosetín či Základní škola Chroustovice. Cí-

lem aktivity je ukázat dětem skryté krásy území, které mají za humny, vtáhnout je více do
přírody a teoretické informace prezentovat na
konkrétních příkladech v terénu. Zájem škol
o další termíny a pozitivní odezva zúčastněných žáků i pedagogů je jasným důkazem
a smysluplnosti této aktivity.
Svou zkušenost s exkurzí zmiňuje například
paní ředitelka Krčilová z Mateřské školy
v Řestokách: „Exkurze proběhla na podzim
v Bukovině u Přelouče. Děti se díky ní dozvěděly informace o koloběhu vody v přírodě
a mohly si cesty vody na modelu vyzkoušet.
Pojmenovaly si druhy vodních toků v přírodě a dozvěděly se o živočiších, kteří ve vodě

a u vody žijí. Na závěr se mohly proběhnout
v lesní tělocvičně.“
MAP II v ORP Chrudim dále organizuje
jiné aktivity, například lužská základní škola
se v uplynulém školním roce zapojila do Mobilních technohrátek pro žáky 8. a 9. ročníku,
pořádaných Univerzitou Pardubice. Lektoři
z univerzity přijeli za dětmi přímo do jejich
školy v Luži. Zajímavý byl i Workshop Žij
(s) angličtinou pro žáky 4. a 5. ročníku, realizovaný Jazykovou školou Zebra, kde se
žáci mohou setkat s nejen českými lektory,
ale hlavně s rodilými mluvčími ze zahraničí
vyzkoušet své znalosti jazyka v praxi.
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Výpis usnesení
z 57. schůze Rady města Luže konané dne 21. 07. 2021 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, V. Volejník, J. Kopecký
Omluveni: P. Vodvárka, M. Sýs
Rada města schvaluje:
01/57
Platový výměr ředitele Základní umělecké školy,
Luže, okres Chrudim, dle přílohy.
02/57
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru pro Základní školu, Luže, okres
Chrudim ve školním roce 2021/2022 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro obě
etapy financování projektu obědy pro děti, dle
přílohy.
03/57
Dodatek č. 1 Darovací smlouvy pro Oblastní charitu Pardubice, dle přílohy.
04/57
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Město Luže – Stavební úpravy ZŠ Luže“
s dodavatelem HC STAV s.r.o., dle přílohy.
05/57
Podání žádosti o dotaci z programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 20212025 na akci „Rekonstrukce sportovního areálu
v Bělé“.
06/57
Podání žádosti o dotaci z programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 20212025 na akci „Rekonstrukce sportovního areálu
v Luži“.
07/57
Dodatek č.1 s pronajímatelem panem Milanem
Slavíkem a paní Evou Slavíkovou, Komenského
288, Luže, dle přílohy.
Rada města revokuje:
08/57
Usnesení č. 11/40 ze dne 19.10.2020 ve znění:
„Rada města schvaluje záměr o propachtování
části pozemkových parcel: p. p. č. 298/1, p. p. č.
299/1, p.p.č.1045/6, p. p. č. 306/1 v k. ú. Luže,
dle přílohy“.
Rada města schvaluje:
09/57
Záměr o propachtování pozemkových parcel: p. p.
č. 299/4, p. p. č. 299/5, p.p.č.299/6, p. p. č. 299/7,
p. p. č. 299/8, p.p.č.299/9 v k. ú. Luže, dle přílohy.
10/57
Záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 18.4.2016 s nájemcem panem
M. P., dle přílohy.
11/57
Objednávku dle cenové nabídky na zpracování
architektonického návrhu na akci „Rekonstrukce
schodiště a prostranství pod schody“ od zhotovitele Ing. arch. Jiří Žid, IČ: 737 447 43, dle přílohy.

VÝPISY USNESENÍ
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12/57
Objednávku dle cenové nabídky na projektovou
dokumentaci na akci: „Venkovní učebna pro ZŠ
Luže“ od společnosti ILBprostav s.r.o., IČ: 288
10 180, dle přílohy.
13/57
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., na zhotovení
stavby „Radim – výstavba zastávkových ploch
v obci“, dle přílohy.
14/57
Kupní smlouvu na odkup dvou kusů střešníků
umístěných na č.p. 55 a č.p. 302 v k.ú. Luže od
společnosti ČEZ distribuce, a.s., IČ: 24729035,
dle přílohy.
15/57
Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci: „Výstavba chodníku směr
Voletice“ se zhotovitelem Regionální muzeum
v Chrudimi, dle přílohy.
16/57
Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ma-

schvalováním a podepisováním smluv o zajištění uměleckých vystoupení v rámci Košumberského léta 2021.
Rada města jmenuje:
19/57
Ing. Michaelu Indrovou vedoucí odboru výstavby od 01. 08. 2021.
20/57
Členem pracovní skupiny pro regeneraci
městské památkové zóny Luže od 1. 8. 2021
Ing. Michaelu Indrovou místo Ing. Lukáše Koukala.
21/57
Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce místních komunikací v
místní části Srbce“, dle přílohy.
22/57
Členy pracovní skupiny pro péči a rozvoj hradu
Košumberk od 1. 8. 2021 Ing. Michaelu Indrovou místo Ing. Lukáše Koukala a Josefa Uhlíře
místo Hany Truncové.
23/57

lého rozsahu na stavební práce „Luže-Oprava komunikace Andělská cesta“,
dle přílohy.
17/57
Dohodu o umístění stavby komunikačního připojení nemovitosti v rámci stavby „Komunitní
dům I, II, III pro seniory“ na pozemku p. č.
1014/3, k. ú. Luže, dle přílohy.
Rada města pověřuje:
18/57
Starostku Bc. Veroniku Pešinovou, MBA

Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební akci: „Luže
- Oprava komunikace Andělská cesta“, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
24/57
Zakoupení části pozemkové parcely p. č.
420/14, nově jako p. č. 420/18, o výměře 67 m2,
vedené jako zahrada v k. ú. Radim, za 30 Kč/m2,
dle přílohy.

INZERCE
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

ZÁŘÍ 2021

PYTLÁCKÁ NOC NA HRADĚ
KOŠUMBERK
Epidemiologická opatření v posledních měsících udělala škrt přes řadu nápadů a plánů
asi nám všem. Nás, myslivce nevyjímaje.
Naštěstí zmírnění pandemie covidu uvolnila ruce i nám a tradiční Pytlácká noc na košumberském hradě mohla proběhnout v celé parádě.
Kuchaři opět nezklamali a „Quattro“ předvedlo celou svou hudební produkci doplněnou ohněm a světelnými efekty.
Poděkování zasluhují všichni organizátoři z řad myslivců a nelze opomenout i vstřícný
postoj vedení města.

Za MS Hubert Luže
Roman Kostelecký – předseda
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
LUŽE
Úřední doba sociální pracovnice na
Městském úřadě v Luži
Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady? Potřebujete
pomoci při zajištění péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého? Chcete něco
změnit?
Kontaktujte sociální pracovnici Městského úřadu Skuteč. Pomůže Vám při řešení nepříznivé životní situace nebo zprostředkuje pomoc.
•

Úřední hodiny pro veřejnost v Luži od
7. září 2021

•

vždy první úterý v měsíci v kanceláři
v 1. patře MěÚ Luže

•

v čase od 9:00 – 11:00 hod.

•

nejlépe po předchozí telefonické
domluvě – tel.: 731 557 462

Kontakt:
Jitka Veverková, sociální pracovnice
Tel.: 731 557 462
e-mail: socialni@skutec.cz

COUNTRY ZÁBAVA V „DOLY CITY“
Tak jako každý rok se první srpnovou sobotu proměnila dolská náves v malé městečko divokého
západu „Doly City“. Celým večerem provázela hudba ve stylu folk&country v podání kapely Bolaso. U brány každého příchozího vítali šerif s jeho pomocníkem, dolskou whisky a ohnivou vodou.
Děti si mohly zkusit školu malého kovboje, v níž se učily chytat lasem divokého koně, projet s ním
slalom nebo mířit a střílet na cíl. Nechyběla ani věznice „Doly-Bory“. Atmosféru divokého západu
dokresloval i fotokoutek, ve kterém se každý alespoň na chvilku mohl proměnit v šerifa, kovboje
na koni s kloboukem, knírem a ostruhami nebo v hledaného banditu, na kterého je vypsaná odměna. Žízeň a hlad po tancování bylo možné zahnat světlým i polotmavým pivem a grilovanou kýtou
nebo domácím uzeným přímo z udírny. Děkujeme všem, kteří si tento večer přišli užít s námi. Tak
velká účast byla i pro nás velkým překvapením. Největší poděkování patří těm, kteří se podíleli na
organizaci, protože práce při přípravě i úklidu bylo víc než dost a zabrala spoustu volného času.
A poděkování patří také Bolasu, bez kterého by se celý večer neobešel, a našim šikovným pekařkám za výborné občerstvení. Budeme se na Vás těšit i příští rok.

SDH Doly

Městský úřad Skuteč, Palackého náměstí
133, 539 73 Skuteč
Sociální pracovnici můžete navštívit
i ve Skutči, na městském úřadě v 2.patře, v úřední hodiny v pondělí a ve středu.
Zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovnice pomoci, neváhejte sociální pracovnici kontaktovat. Nejvhodnější to je telefonicky,
osobně, případně emailem.
V jakých oblastech Vám může pomoci?
•

jednání na úřadech a dalších institucích, doprovod na úřady

•

pomoc s vyřízením nárokových dávek

•

bydlení

•

finance

•

zaměstnanost

•

zajištění péče druhé osoby

•

vzdělání, výchova dětí

•

pomoc při řešení dalších sociálních
situací, jež nejsou uvedeny a jsou
v kompetenci sociální pracovnice.
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ZPRÁVY Z BĚLÉ
V roce 1964 byly v obci vystavěny dvě autobusové čekárny. Nyní,
po 57 letech se spodní čekárna naproti hostinci dočká své demolice.
Čekárna se stala útočištěm určité skupiny osob, která v ní hromadila odpadky a používala i jako své WC. Pro obyvatele obce byla
nepoužitelná ke svému účelu, proto bylo rozhodnuto o její likvidaci.
V budoucnosti by zde měl být vybudován otevřený přístřešek.

Trojan / Belínský - Hoffman / Opletal

4:6

Čáp / Baše - Táborský / Buchal		

4:6

V sobotu 24. července připravili členové SDH Bělá, již 8. ročník
"Posezení s dechovkou".

PLAY - OFF
Zavřel / Chudomský - Brokl / Netolický

5:7

TENIS
Za slunečného počasí se ve sportovním areálu uskutečnil třetí tenisový turnaj letošní sezony. Jednalo se o 19.ročník memoriálu Vladimíra
Jarkovského, což je turnaj pro hráče klubu a jejich hosty. Na začátku
bylo 10 hráčů rozlosováno do dvojic, které hráli dvoukolově, každý
s každým. Turnaj odstartovala vzpomínka na Vladimíra a tradiční přípitek šampaňského s jahodami, pod Vladimírovým heslem " a do dna".
Poté předal zástupce klubu Josef Tůma, květinu, kterou letos za nepřítomnou Marušku Jarkovskou, převzal syn Martin. Podrobné výsledky
z memoriálu najdete na fb Obec Bělá.

Zelenka / Vobejda - Kňava / Prusek		

6:3

Pilař / Meduna - Hladík / Nekvinda		

6:1

Paulus / Chalupník - Herynek / Tůma

6:4

Brokl / Netolický - Zelenka / Vobejda

6:2

Paulus / Chalupník - Pilař / Meduna		

6:3

Marek / Rypl - Hoffman / Opletal skreč Hoffmano deváté místo
Marek / Rypl - Táborský / Buchal		

6:2

o třetí místo

Konečná tabulka
1) Dostál Matěj / Herynek Jiří		

19 b.

41 : 35

2) Študent Petr / Tvaroha Aleš		

19 b.

43 : 25

3) Tůma Josef / Hladík Tomáš		

12 b.

45 : 38

4) Herynek Jiří st. / Dostál Jan		

6 b.

25 : 44

5) Herynek Adam / Tůma Jan		

4 b.

35 : 51

Zelenka / Vobejda - Pilař / Meduna		

6:2

FINÁLE
Paulus / Chalupník - Brokl / Netolický

6:3

Konečné pořadí turnaje
1. Paulus Jiří / Chalupník Josef		

Skuteč

2. Brokl Zdeněk / Netolický Lukáš		

Skuteč

3. Zelenka Adolf / Vobejda Jaroslav		

Proseč

4. Pilař Miloš / Meduna František		

Heřmanův Městec

5. Herynek Jiří / Tůma Josef		

Bělá / Luže

6. Zavřel Ladislav / Chudomský Ivoš

Pardubice

7. Kňava Radek / Prusek Ondřej		

Pardubice

Tenisté odeslali na účet, zřízený Městským úřadem v Luži, postižené
Moravě tornádem, 1000 Kč.

8. Hladík Libor / Nekvinda Zdeněk		

Řepníky

9. Marek František / Rypl Martin		

Pardubice

První srpnová sobota patřila již 13.ročníku tenisového turnaje veteránů, do kterého se přihlásilo 15 dvojic ze širokého okolí. Losem
se utvořily tři pětičlenné skupiny. Do play-off postoupili první dvě
dvojice ze skupiny, které na osm doplnili dvě nejlepší ze třetích
míst. Zbylé týmy spadly do skupiny Play-out. V turnaji startovala
i jedna žena, Vlaďka Zavadilová z Bystřice pod Hostýnem.

10. Táborský Ladislav / Buchal Dušan

Heřmanův Městec

11. Čáp Rostislav / Baše Vladimír		

Pardubice

O prvním místě musel rozhodnout vzájemný zápas
(6 : 1, 2 : 6) 1 : 1 8 : 7, který měli Matěj s Jirkou o jeden game lepší.
Petr Študent si tak devátý titul v tomto turnaji nepřipsal.
Po turnaji převzali všichni účastníci z rukou Martina Jarkovského
pamětní medaile, vítězové poháry a všichni hráči drobnou cenu za
své umístění.
Příští jubilejní 20. ročník se uskuteční v sobotu 25. června 2022 a již
nyní se pro hráče chystá na tento den, několik překvapení.

PLAY

12. Hoffman Jiří / Opletal Martin

Bělá / Rokytnice v Orl. horách

13. Trojan Vítězslav / Belínský Karel
14. Zavadil Jiří / Zavadilová Vlaďka

Břečka / Švec - Táborský / Buchal		

3:6

Zavadil / Zavadilová - Marek / Rypl		

4:6

15. Břečka Petr / Švec Jan			

Holice
Bystřice pod Hostýnem
Štěnec / Brno

ZÁŘÍ 2021
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Poháry, šampaňské a věcná cena pro vítěze, ostatní drobnou cenu dle
umístění. Dvojice na druhém a třetí místě si zopakovali své loňské
umístění. Turnaj měl vysokou sportovní úroveň a organizace klapala
na jedničku.

Nastoupilovi : Němcovi		

0 : 2 (8:10, 8:10)

Harmancovi : Fendrychovi

2 : 0 (10:7, 10:9)

Černí : Havránkovi

1 : 2 (8:10, 10:7, 9:10)

25. ročník memoriálu Karla Bláhy ve čtyřhře se hrál v sobotu
21. srpna. O průběhu turnaje Vás budeme informovat v příštím
čísle zpravodaje.

Kovářovi : Němcovi		

0 : 2 (6:10, 7:10)

Harmancovi : Havránkovi 		

2 : 0 (10:6, 10:2)

Na sobotu 19. září připravuji 2. ročník "Poslední smeče za Jirku
Kremličku", opět formou zápasů DAVIS CUPU.
NOHEJBAL
V sobotu 31. července se hrál 26. ročník nohejbalového turnaje OTEC - SYN. Tento turnaj je nejstarším turnajem tohoto druhu
v ČR. Z 20 přihlášených jich do areálu v sobotu ráno dorazilo z celé
republiky 13. Hrálo se ve dvou skupinách, každý s každým na dva
sety a první čtyři týmy z každé skupiny postoupily do play off. Pět
týmů spadlo do play-out.

o třetí místo děkování
Kovářovi : Havránkovi		

2 : 0 (10:6, 10:9)

FINÁLE
Němcovi : Harmancovi		

2 : 1 (8:10, 10:7, 10:9)

KONEČNÁ TABULKA
1. Němcovi Ladislav a Ladislav - Slatiňany

skupina A

2. Harmancovi David a Adam - Praha

1. Hokrovi		

14 bodů

9:1

2. Havránkovi		

10 bodů

7:3

3. Nastoupilovi		

9 bodů		

6:4

4. Fendrychovi		

6 bodů		

4:6

5. Švadlenkovi		

5 bodů		

4:6

6. Novákovi		

0 bodů		

0 : 10

skupina B

3. Kovářovi Zdenek a Boris - Proseč
4. Havránkovi Jiří a Jan - Vrdy
5. Hokrovi Radek a Filip - Horažďovice
6. Černí Martin a Patrik - Bříza
7. Fendrychovi Daniel a Jakub - Havlíčkův Brod
8. Nastoupilovi Libor a Adam - Kutná Hora
9. Kachlíkovi Jan a Václav - Heřmanův Městec

1. Harmancovi		

16 bodů

11 : 1

2. Němcovi		

13 bodů

9:3

3. Černí		

13 bodů

8:4

4. Kovářovi		

12 bodů

8:4

5. Kachlíkovi		

6 bodů		

4:8

6. Baťovi

3 body

2 : 10

7. Bulíčkovi		

0 bodů		

0 : 12

PLAY-OUT
Novákovi : Baťovi		

2 : 0 (10:6, 10:5)

Švadlenkovi : Bulíčkovi		

2 : 0 (10:2, 10:6)

Kachlíkovi : Novákovi		

2 : 1 (10:4, 8:10, 10:6)

Kachlíkovi : Švadlenkovi		

2 : 0 (10:4, 10:6)

10. Švadlenkovi Tomáš a Jan - Trnová
11. Novákovi Ivo a Tomáš - Jihlava
12. Baťovi Radek a Václav - Pardubice
13. Bulíčkovi Libor a Viktor - Praha
Nejmladšími účastníky turnaje byli Tomáš Novák (10 let)
a Viktor Bulíček (13 let)
Vítězové si odvezli tradiční poháry, šampaňské a sportovní obuv
BOTAS, všichni účastníci cenu dle svého umístění. Poděkování patří
i technické četě místních hasičů (Budínský, Fišman, Křepelka, Právec), která se po celý den vzorně starala o přípravu kurtů. Poděkování směřuje i do stánku občerstvení, o které se postarali Jan Sychra ml.
a Vlasta Brdíčková. Počasí i organizace klapla na jedničku.
Sledujte i naše fb stránky Obec Bělá, kde informujeme o veškerých
akcích a budou zde ke shlédnutí i fotografie z jednotlivých turnajů.
Informace průběžně aktualizuji.
JSy

PLAY-OFF
Hokrovi : Kovářovi		

1 : 2 (3:10, 10:5, 9:10)
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Milí čtenáři,
prosím ty, kteří mají půjčené knihy více než 40 dní, aby je neprodleně vrátili zpět do knihovny dle Výpůjčního řádu Městské knihovny v Luži. Městská knihovna již několik měsíců funguje po „covidové pandemii“ bez omezení a je tedy možnost vrácení.
Děkuji a přeji všem pohodový začátek školního roku.
Za knihovnu J. Márová

TOP Z NOVINEK NA MĚSÍC
SRPEN 2021
Poncarová: Cyklistka

Eben: Myšlenky za volantem
Anotace
Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor
sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech
2014–2020.

Anotace
Osud poslední šlechtičny z rodu Battaglia. Od autorky
bestselleru Podbrdské ženy. Být vzornou manželkou: takový
osud měl čekat Blanku ze šlechtického rodu Battaglia. Její
dobrodružná povaha jí však velela jinak. Z divokého děvčete
vyrostla sebevědomá žena, která na kole zcestovala kus světa.
Své stáří Blanka pak tráví v chátrajícím rodném zámečku v
jihočeských Bratronicích. Sleduje, jak známý svět kolem ní mizí.
Až díky studentce žurnalistiky Kláře ožívají vzpomínky na
Blančin dávný pestrý život..

Braunová: Ema a kouzelná kniha
Anotace
Ema si nepamatuje, že by někdy žila jinde než s ostatními
dětmi bez rodičů v Sirotčinci. Moc mezi ně nezapadá.
Dokáže totiž slyšet a vidět věci, které jiné děti nevidí a
neslyší – třeba malé víly… Moc se těší, až bude mít desáté
narozeniny. Čeká ji totiž výlet do úchvatného Města, které
je schované za vysokou zdí. Nakonec se její čekání ještě o
rok prodlouží, ale stojí to za to. Ema si z Města odnáší
spoustu dobrodružných zážitků a zkušeností. Hlavně však
kouzelnou knihu, která změní život nejen jí, ale i všem
ostatním v Sirotčinci.

Cimický: Opuštěné nádraží
Anotace
Na nástupišti opuštěného nádraží dávno nepoužívané vedlejší
trati objeví dron ležící tělo mrtvého člověka. Všude kolem je již
jen neprostupné křoví. Kde se tu vzal? Spadl z nebe? Začíná
složité pátrání v nepřístupném terénu a trpělivé skládání
nalezených stop. Je třeba odpovědět si na několik otázek: Kdo je
mrtvý muž?

Appleard: Zpřetrhané pouto Anotace
Grace, nejstarší ze čtyř sourozenců, se chopí příležitosti a
přijme pracovní nabídku v Londýně. Opouští rodnou Austrálii a
zanechává za sebou rozhádanou rodinu. V Graceině
nepřítomnosti se vrací její matka Sarah, což jitří staré rány. A
když už se začínají zacelovat, na světlo vypluje dlouho
pohřbené tajemství, které může změnit život celé rodiny.

Cornwellová: Kvantum

Jacobs: Panský dům. Návrat

Anotace

Anotace

V předvečer přísně tajné vesmírné mise zaznamená kapitán Calli
Chaseová spuštěný poplach v tunelech hluboko pod
výzkumným střediskem NASA. Calli, pilotka NASA, kvantová
fyzička a vyšetřovatelka kyberkriminality, ví, že se hrozící vánice
a uzavření provozu státních institucí můžou stát živnou půdou
pro sabotáž se smrtelnými následky.

Makrlíková: Zahrady od Dany
Anotace
Moderátorka televizních pořadů pro zahrádkáře Dana
Makrlíková ví o zahradní architektuře první i poslední!
Díky svým mnohaletým zkušenostem vám nyní představí
hlavní principy při budování zahrad. Co vzít v potaz
s ohledem na jejich velikost, orientaci a tvar? Jaké rostliny
a stavební prvky použít? V souboru srozumitelných
návodů, které doplňují profesionální fotografie, osazovací
plány a grafické vizualizace, najdete jasnou vizi právě pro
vás!

Woods: Chlapec, pták a truhlář
Anotace
Líbezný příběh o starém truhláři, kterému vstoupí do života
záhadný chlapec a kouzelný ptáček. O naději a o přátelství, které
překoná všechny překážky.

Augsburg 1930 Marie a Paul Melzerovi jsou šťastní a jejich láska
je silnější než kdy jindy. Navíc je korunována třetím dítětem, v
té době čtyřletým Kurtim. Světová hospodářská krize a těžké
časy však dolehnou i na Paula, který musí bojovat o přežití
textilní továrny. Když náhle těžce onemocní, je zase jednou na
Marii, aby zachránila podnik před zánikem.

Mornštajnová: Listopád
Anotace
Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na
demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví,
že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji
udržují jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen
shledají.

Cubeca: Muž, který nevrhá stín
Anotace
Fayola, dcera krále domorodého afrického kmene, je slavnostně
vypravena k svému ženichovi. Svatební průvod je ovšem
přepaden a mladá dívka padne do rukou otrokáře, který se na ní
chce pomstít za smrt svého syna Camerona, jenž měl údajně
zahynout při „lovu otroků“. Ten je ovšem stále naživu a pokouší
se vzepřít osudu právě tak jako Fayola.

Kompletní seznam novinek zakoupených do knihovny v Luži najdete na stránkách Města Luže –
Městská knihovna – on line katalog.

KAM ZA KULTUROU
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Pietní akce s umístěním Stolpersteinů začne v 16 hodin na náměstí plk. J. Koukala.
Mgr. Alžběta Langová nás seznámí s osudy rodin, kterým kameny položíme. Vystoupí pěvecké trio Makabara z Prahy, které zazpívá tradiční hebrejské písně i českou
a izraelskou hymnu. Na závěr pronese kantor Židovské obce v Praze Mgr. Daniel
Vaněk tradiční modlitbu za zemřelé.
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Muzejní noc

Hrad Košumberk

Sobota 11.9. 2021 od 18 hod. | 100. VÝROČÍ VZNIKU DRUŽSTVA
NA ZÁCHRANU HRADU KOŠUMBERKA (7.8.1921)
Vstupné: dobrovolné

18:00

Uvítání a výklad Mgr. Michal Štorek - Vznik družstva na záchranu

19:00

Koncert

hradu Košumberka

Chvění houslových strun - skladby z období gotiky, renesance,
baroka, romantismu, 20. stol. a vlastní tvorba J. Macka
Jindřich Macek - loutna, Lea Macková - housle

20:00

Výklad | Mgr. Martin Lacina - Konzervační práce na hradě
Košumberk, promítání

21:00

Předčítání regionálních pověstí Soňa Krátká

23:00

Svatba na Košumberku 1614, neboli závěrečné slovo s číší vína
PhDr. Emil Voráček, DrSc. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Po celou dobu muzejní noci bude možné navštívit vnitřní prostory hradu.

Pořadatel: Město Luže
Změna programu vyhrazena

ZÁŘÍ 2021
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Z HISTORIE LUŽE
Stolpersteiny v Luži 2021 – rodina Polákova
Účelem pokládání kamenů zmizelých, neboli stolpersteinů je připomenout si, že mnoho
domů, kolem nichž v každodenním životě
procházíme, má často přímou spojitost s odvlečením, persekucí, či zavražděním jejich
židovských obyvatel. Tato událost je často
mezi historiky nazvána Šoa. A nejinak je
tomu i v Luži. Již jsme se seznámili s několika židovskými rodinami, které v Luži až do
nacistické okupace bydlely, a stolpersteiny jim
byly, či, letos a v příštím roce, budou umístěny. V tomto čísle Lužského zpravodaje Vás
seznámíme s osudy členů rodiny Emila Poláka, která v minulém století vlastnila a obývala
dnes již zbořený dům v Jeronýmově ulici č. p.
232, nedaleko od synagogy. I rodině Polákových budou letos v září stolpersteiny osazeny.
Polákův dům a jeho obyvatelé
Dům č. p. 232 patřil ve druhé polovině
19. století Alexandru Beranovi, otci již v minulém čísle zmíněného židovského podnikatele Bernarda Berana. Podle matričních záznamů zde Alexander Beran bydlel se svojí ženou
Annou, čtyřmi dcerami a synem, již zmíněným Bernardem Beranem. Nejmladší z dětí,
Kamila Beranová, v roce 1889 v lužské synagoze pojala za muže obchodníka Maxe Altera,
pocházejícího z nedalekého Jarošova. Alterovi
provozovali v Luži obchod smíšeným zbožím.
Dům byl tehdy doslova obchodní křižovatkou.
Procházeli tudy a nakupovali obyvatelé Dobrkova, Radimi a Bělé cestou na lužské náměstí,
a v neděli tudy chodili do kostela. Nezapomeňme, že tehdy se ještě chodilo výhradně

pěšky a právě p ro kolemjdoucí byl Alterův dům z Jeronýmově ulici vyhledávanou
destinací.
Maxi (nar. 1865) a Kamile Alterovým (nar.
1865) se narodilo pět dětí a přesuneme-li se
na okamžik z počátku 20. století do doby
konce druhé světové války, tehdy z nich zůstaly na živu pouze dvě. Nejstarší syn Jiří,
který se stal astronomem a po okupaci se mu
se ženou a dcerou podařilo zachránit si život
emigrací do Velké Británie, a nejmladší dcera
Helena, která se svými dvěma dcerami a obrovskou dávkou štěstí přežila koncentrační
a vyhlazovací tábory, a vrátila se zpět do Luže.
Tři další sourozenci Alterovi již tehdy nežili.
Mladý Bedřich padl v bojové operaci v průběhu první světové války, a jeho jméno figuruje společně s ostatními lužskými rodáky na
pomníku před základní školou v Komenského
ulici. Ostatní dva sourozenci Alterovi, Marie
a Karel se stali společně se všemi členy svých
rodin oběťmi Šoa.

Dřívější obyvatelé domu č. p. 232. Max Alter se
ženou Kamilou a dětmi v roce 1902. Zleva syn
Jiří, dcera Marie, otec Max, matka Kamila, dcera
Helena a synové Bedřich a Karel.

Svatební fotografie Heleny a Emila Polákových
z června roku 1921.

Max Alter (napravo) v lužské synagoze při modlitbě na konci 20. let.

Alterovy děti v období konce první světové
války a vzniku Československa postupně dospívaly, opouštěly rodný dům v Jeronýmově
ulici, a zde s rodiči a mužem, Emilem Polák
em (nar. 1895), rodákem z Jičína, zůstala od
roku 1921 jejich nejmladší sestra Helena (nar.
1901). Polákovi postupně převzali obchod

smíšeným zbožím od rodičů a otec Max se tak
mohl více věnovat rodině a práci pro místní
židovskou obec, jíž byl starostou. Ostatně,
byli oba se ženou nábožensky založení, dbali na striktní dodržování „kašrutu“, pravidel
rituální čistoty při stolování a v době vánoc,
dokud byl Max Alter živ, vánoční stromeček
u Alterů nepřipadal v úvahu, což bylo po staletí v tradičních židovských rodinách přijato.
Max Alter se radoval ze všech vnuků od svých
dětí, které už Luži opustily, ale o to větší štěstí
ho potkalo přímo doma, když se dceři Heleně a Emilu Polákovým v roce 1924 narodila
první dcera. Dostala jméno Anna, ale většinou
jí říkali Anina. V roce 1929 se pak Polákům
narodila mladší dcera Eva. I podle ryze českých jmen dětí a prostudované rodinné korespondence lze vyvodit, že Polákovi byli ryze
českou rodinou, dobře integrovanou v českém
prostředí, pro níž židovské náboženství bylo
spíše otázkou respektu ke staré rodinné tradici a úcty k rodičům, než tématem na hluboké
filozofické a spirituální debaty. Z dnešního
pohledu by se dalo říci, že Polákovi měli názorově blízko k současnému reformnímu náboženskému proudu judaismu. Helena byla
ženou více praktickou a zběhlou v obchodních záležitostech rodinného podniku, ale už
v meziválečné době, kdy do Luže přijížděli
první židovští přistěhovalci ze zemí východní
Evropy, prokazovala vůči nim soucit a empatii
a snažila se jim pomáhat. Osobou jí blízkou
se proto stala právě lékařka z Hamzovy dětské léčebny na Košumberku, Pola Elisonová,
původem z Besarábie. Helenin manžel Emil,
si pak po boku své pragmatické manželky
mohl dovolit být všemi oblíben a zbožňován,
po práci působil jako starosta místní židovské
obce, byl členem sboru dobrovolných hasičů
a občas zašel i do restaurace U Hůrků na náměstí na černou kávu a partičku mariáše. Obchod Polákových byl ale otevřen téměř sedm
dní v týdnu a na odpočinek jim příliš volného
času nezbývalo. Tuto rodinnou idylu narušila v roce 1931 smrt otce Maxe a sílící obavy
o budoucnost při poslouchání nenávistných
rozhlasových projevů Adolfa Hitlera, který
v Německu postupně upevňoval svoji moc,
zahájil monstrózní program eutanázie, perzekuci politických oponentů a menšin, mezi
nimiž nejvíce, až nepochopitelně, nenáviděl
právě Židy. Jistě, nacisté budili velké obavy,
Polákovi však nikdy nepomýšleli na možnost
emigrace. Určitě zde hrálo roli jejich mylné
přesvědčení, že jsou rovnocennými Čechy
a jejich sousedé „je nacistům nedají“, a také
cítili zodpovědnost za maminku Kamilu, která
nebyla zdráva, potřebovala pravidelnou domá-
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cí péči, a odjíždět s ní do emigrace se jim
zdálo neuvážené. Polákovi ani nevyslyšeli
nabídku poslat do Velké Británie alespoň
Aninu, neboť, jak tvrdili: „rodina musí zůstat pohromadě!“.
Polákovi od počátku okupace až po jejich
násilné odloučení v Osvětimi- Březince
Několik měsíců po okupaci začali nacisté
uplatňovat různá šikanózní protižidovská
nařízení, která omezovala a znesnadňovala každodenní život židovských obyvatel
Protektorátu. Tyto často iracionální příkazy
a zákazy se týkaly i všech židovských obyvatel města Luže, kteří byli protektorátními
občany. Maminka Kamila naštěstí zemřela
přirozenou smrtí v prvních měsících okupace, aniž by zakusila jakékoliv ponížení. Již
v září 1939 museli například Židé odevzdat
své rozhlasové přijímače a následovala řada
dalších omezení, z nichž některá byla nařízena a prováděna přímo z iniciativy některých
obyvatel města a úředníků Městského úřadu
v Luži- například udání za nedodržování zákazu koupání Židů v řece Novohradce, či za
jejich údajné vyhýbání se práci (viz Stížnosti, 4. srpna 1942). Mezi nařízeními, rozhodujícími o budoucím tragickém osudu Židů,
byl výnos z března roku 1940, který nařizoval označit písmenem „J“ v občanském
průkaze všechny občany Protektorátu, kteří
byli nacisty považováni za Židy a povinnost
Židů zaregistrovat se v židovských náboženských obcích. Avšak nejtvrdším nařízením,
jež narušilo každodenní život rodiny Emila Poláka, byl rozkaz uzavřít jejich obchod
smíšeným zbožím v dubnu 1940. Vzal rodině veškerou samostatnost a finanční nezávislost. Minimální plat, který dostával Emil
Polák v úřadu starosty Židovské obce Luže,
rodině přirozeně nedostačoval. Protižidovská nařízení se dále stupňovala. V září 1941
už Židé nesměli bez písemného povolení
opustit obvod ani obec a byli nuceni nosit na
oděvu žlutou šesticípou Davidovu hvězdu.
K tomuto období se, podle poválečných
vzpomínek členů Polákovy rodiny, pojí
i jejich soužití s rodinou Heleniny sestry Marie Krausové a její rodiny z Čáslavi.
Aktivity čáslavských antisemitů přiměly
rodinu Krausovu Čáslav opustit a nalezli
pak dočasné útočiště právě u Poláků v Luži.
Bylo to ve srovnání s tím, co je mělo čekat,
to nejšťastnější období války, které trvalo od
října 1940 až do června 1941, kdy se Krausovi byli nuceni opět vystěhovat, tentokrát
do Prahy odkud v říjnu 1941 odcházeli třetím transportem do lodžského ghetta. V Luži
v improvizované společné domácnosti,
v době, kdy se už Židé nemohli volně stýkat
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s nežidovským obyvatelstvem, měli k sobě
obě rodiny tak blízko. Dospělí si dlouho do
noci povídali a jejich děti si společně hrály.
Eva Poláková si ohromně rozuměla se svým
bratrancem, Františkem Krausem. Karel
Kraus, který byl povoláním právník, a byl
nacisty zbaven zdroje obživy, se v Luži stal
domácím učitelem pro židovské děti, kterým
bylo od srpna 1940 protektorátními úřady
zakázáno navštěvovat základní školy. Nikdo
z rodiny Karla Krause z Čáslavi se konce
války nedožil.
V prosinci 1942 jsou Polákovi deportováni
společně s ostatními členy lužské židovské
komunity transportem Cf do terezínského
ghetta. Muži museli být ubytováni odděleně
od žen. Emil proto bydlel s ostatními muži
v tak zvaných Sudetských kasárnách a pracoval jako administrativní síla v krematoriu
v nedaleké Bohušovické kotlině. Heleně se
podařilo obstarat malý pokojíček, v němž
bydlela s oběma dcerami, se svojí švagrovou, její dcerou a sestrou. Opět se projevila
jako nadaná a energická organizátorka při
vedení skromné a stísněné ženské „domácnosti“, a byla hlavně zdatná při obstarávání
potravin v podmínkách trvalého nedostatku
a hladu. Během věznění v terezínském ghettu prodělala břišní tyfus a musela být hospitalizována. Starší dcera Anina pracovala
jako pomocná sestra na ambulanci a později na interním oddělení nemocnice. Existence nemocnice v ghettu může budit zdání, že byla nemocným židovským vězňům
poskytována veškerá možná péče. Zdejší
lékaři ovšem museli své pacienty léčit za
podmínek trvalého nedostatku základního
zdravotnického materiálu a léků. Nejhorší
byla situace v letech 1942- 1943, kdy denní
úmrtnost v terezínském ghettu překračovala
100 osob denně.
Přišel prosinec 1943, Polákovi strávili v terezínském ghettu již celý rok, a dostali příkaz
nastoupit do transportu do koncentračního
a vyhlazovacího tábora v Osvětimi- Březince,
pojmenovaného později Helenou Polákovou
„peklem 20. století“. Anna měla díky svým
znamenitým pracovním výsledkům v nemocnici možnost se z tohoto transportu nechat vyreklamovat, ale kategoricky to odmítla, obdobně jako možnost emigrace do Velké Británie
před více než čtyřmi lety. Po strastiplné cestě
v dobytčím vagónu přijeli Polákovi transportem Ds k branám kmenového tábora Osvětim,
a odtud pokračovali dále na nákladních autech
do Březinky. S ohledem na hrubé zacházení,
které se Emilu Polákovi dostalo už při vyhánění z vlaku, kde byl zbit kápem za to, že si
žíznivý dovolil postavit se pod okap s dešťo-

1.Rodina Alterova a Polákova před obchodem na
konci 20. let.
2. Emil Polák s dcerou Aninou asi v roce 1930.

Rodina Polákova na výletě v roce 1931 (zleva
Helena, Emil, Eva a Anina)

1.Otec Polák s dcerami (zleva Anina, Eva a Emil).
2. Domy bývalého židovského ghetta v polovině
30. let 20. století (pohled z Jeronýmovy ulice směrem k náměstí).

Obchod Emila Poláka v Jeronýmově ulici.

vou vodou, aby se trochu osvěžil, a zvěsti
o vraždění, Polákovi čekali, že nejhorší může
přijít každým okamžikem. Byli připraveni
o všechny své osobní věci, sebrali jim i jejich
snubní prsteny, jak říkala Helena. Rodinné fotografie prý raději roztrhala, než by je
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musela odevzdat. Sama příjezd do Březinky
popisuje takto: „ Když jsme tam po příšerné
cestě, která trvala dva dny a dvě noci, přijeli,
tak nás svlékli do naha a poslali nás „koupat“. Pak nás nechali stát neutřené a nahé
celé hodiny na mraze. Konečně nám každému něco k obléknutí hodili a šly jsme do
lágru. Muži tam ještě byli déle než my…“
Na předloktí jim byla vytetována vězeňská
čísla. K jejich velkému údivu však neskončili v plynových komorách, ale byli nahnání
do jednoho z táborových bloků, označeného
kódem BIIb.
Tento blok byl znám jako terezínský rodinný
tábor, v němž už tři měsíce přebývali vězni tak
zvaných zářiových transportů z terezínského
ghetta. Důvodem k této nacistické „velkorysosti“, tedy že většinu vězňů transportů nezavraždili bezprostředně po příjezdu, byl cynický plán jejich využití pro potřeby nacistické
propagandy v případě návštěvy delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže. Osud
dvou zářiových transportů byl však zpečetěn
po uplynutí šestiměsíční „karantény“ a téměř všichni vězňové z tohoto transportu byli
v noci ze 7. na 8. března 1944 zavražděni. Vyvraždění dvou prosincových transportů mělo
být tedy provedeno za další tři měsíce. Věděli
to i Polákovi, a kápa jim jejich připravovaný konec v plynových komorách několikrát
denně s chutí připomínala. Emil byl zaměstnán jako vedoucí ubikace, Anina pracovala
v tkalcovně, Evě se poštěstilo navštěvovat
dětský blok, v němž vyučoval věhlasný Fredy
Hirsch, a umožnil tak dětem, alespoň na chvíli, zapomenout na surrealistický obraz, jehož
byly součástí- pohled na komíny nedalekých
krematorií, z nichž dnem i nocí šlehal oheň a
čpěl dým ze spálených těl vězňů, zavražděných v plynových komorách. Helena si z kusu
vylomeného dřeva z kavalce vyrobila jehlice na pletení a pletla na zimu teplé rukavice
a ponožky z vypáraných starých pokrývek pro
celý blok. Červen, a tím konec terezínského
rodinného tábora, se však nezadržitelně blížil.
Konečné rozhodnutí o likvidaci rodinného
tábora padlo 2. července 1944. Neměli však
všichni zahynout. Vedením tábora byla nařízena selekce vězňů a ti z nich, kteří budou uznáni
jako práceschopní, měli být odtransportováni
do jiných koncentračních táborů. Ti, kdo ale
zdrávi nebyli, a do práce být zařazeni nemohli, byli mezi 10. a 12. červencem zavraždění
v plynových komorách Osvětimi- Březinky.
Válečné osudy Aniny Polákové od července
1944 do osvobození
Všichni členové Polákovy rodiny ale naštěstí selekcí úspěšně prošli, byli však od
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sebe odděleni, a rozesláni dále na otrockou
práci do různých koncentračních táborů.
9. července bylo 2000 žen, které prošly
selekcí, rozděleno na několik pracovních
skupin. Anina Poláková byla odeslána
s pracovním transportem do Hamburku na
práce při odstraňování sutin po spojeneckém leteckém bombardování. Vězněna byla
v koncentračním táboře Dessauer Ufer v jižní části Hamburku, odkud každý den společně s ostatními ženami vyjížděla odklízet
ruiny domů pobořeného přístavního města.
Bylo velice snadné zde přijít o život, ať už
při samotném pokračujícím spojeneckém
bombardování, nebo při odklízení jeho
následků, kdy se stávalo, že byla nejedna
vězenkyně řítícími se sutinami zasypána.
V Hamburku zůstala Anina až do jara 1945.
Tehdy byl vydán rozkaz přesunout odtud ženské vězně do koncentračního tábora, vzdáleného asi 100 kilometrů na jih od Hamburku,
zvaného Bergen Belsen. Bylo to poměrně
krátce před osvobozením Bergen Belsenu
11. obrněnou divizí Britské armády, ale v té
době už byl tábor poset tisíci na kost vyhublých mrtvých lidských těl, které většinou
zemřely na podvýživu a skrvnitý tyfus. Některá těla na hromadách stále ještě jevila známky života. Anině se podařilo horor Bergen
Belsenu přežít. Nakazila se sice skvrnitým
tyfem infekcí od šatních vší, ale zachránila
ji skutečnost, že k tomu došlo bezprostředně
před osvobozením. Sice v důsledku vysokých
horeček ztratila vědomí, a částečně i paměť,
přežila však díky vzorné odborné péči britských lékařů a vojenského personálu. Na listině osvobozených Anina figuruje společně
s dalšími dvěma jí blízkými ženami z doby
předválečné, již zmíněnou lékařkou Hamzovy dětské léčebny Polou Elisonovou- Koperlovou, a Evou Schwarzovou- manželkou
Otty Schwarze z Luže. Tam se také vrátila,
ale až po tříměsíční rekonvalescenci a poté,
co bylo možné repatriaci přes válkou rozbité Německo zorganizovat. V Bergen Belsenu
však tisíce jiných vězňů zahynuly. Patří mezi
ně i známý český malíř, grafik a spisovatel
Josef Čapek nebo tehdy šestnáctiletá autorka
známého válečného deníku Anna Franková.
Vzpomínky Heleny a Evy Polákových od
července 1944 do osvobození
Helena společně s mladší dcerou Evou byly
po selekci transportovány společně dále
asi o 600 kilometrů na sever do obávaného
koncentračního tábora Stutthof na břehu Ba-tského moře, nedaleko přístavního města
Gdaňsk. Naštěstí se tu zdržely jen několik
dní, a odtud byly přeloženy do pobočných
táborů Stutthofu na otrockou práci.

Domy bývalého židovského ghetta v polovině 30.
let 20. století (pohled z Jeronýmovy ulice směrem
k náměstí).

Poválečná fotografie „Heleniných děvčat“ na
večerním karnevalu (zleva odshora dcery Eva a
Anina, Terezka Schwarzová, vlevo dole sedí Gita
Torbeová. Napravo dole sedí neteř Heleny Polákové Erika Alterová, která v době války sloužila
v ozbrojených složkách Velké Británie.

Tím nejobávanějším táborem, v němž zůstaly až do ledna 1945, byl tábor Guttau,
dnes Gutowo, vzdálený asi 100 km na jihovýchod od Stutthofu. Na jejich otázku, zdali s nimi pojede i lékař, odpovídali
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dozorci, že to je zcela zbytečné, že totiž
vězně potřebují pouze zdravé, nebo mrtvé. Ženy zde bydlely ve stanech a vykonávaly nesmírně namáhavou fyzickou
práci. Hloubily protitankové zákopy proti
blížící se Rudé armádě. V podmínkách drsné polské mrazivé zimy se situace stávala
nesnesitelnou a úmrtnost vězeňkyň stoupala. Helena popisuje, že neměla košili, chodila v roztrhaných cárech, byla zavšivena
jako ostatní, bez punčoch a bez bot. Přesto ale přijala do své péče několik českých
děvčat, kterým zahynuli, či byli zavražděni,
rodiče. Vzájemně si pomáhaly a povzbuzovaly se. Několik dní před příchodem Rudé
armády vyhnali nacisté nedobrovolné obyvatele tábora Guttau na obávaný pochod
smrti- mířili směrem na západ před postupující frontou.
Ušli desítky kilometrů. Z dálky už bylo
slyšet dunění sovětských těžkých zbraní.
Kdo se zastavil, nebo zůstával pozadu, byl
strážci na místě bez milosti zastřelen. Vězeňkyně kráčely v závějích a větru většinou
bosé a hladové. Po několika dnech pochodu
jejich strážci jednou v noci utekli. Byly volné. Byl konec ledna 1945. S velkým očekáváním se Heleně Polákové s dcerou Evou
přes Varšavu a Poprad podařilo vrátit se do
Luže už několik dní po osvobození. S sebou přivedly dvě děvčata, Lilly Kleinovou
z Klatov a Terezku Schwarzovou z Nýrska,
sirotky z jejich malé táborové skupiny.
Válečný příběh Emila Poláka od července
1944 až do jeho smrti
Emil Polák prošel v Březince rovněž selekcí, a byl zařazen do jejího pobočného tábora
Blechhammer, jenž sloužil pro ubytování
vězňů, pracujících v nedalekých chemických továrnách se strategickým významem
pro Třetí říši. S vězni zde bylo zacházeno
s neobyčejnou surovostí. Byli týráni hladem
a pracovali až v 20 hodinových směnách.
Konečná smrt byla tedy u většiny jedinců
vysvobozením, a byla pouze otázkou času.
Emil Polák, tehdy již devětačtyřicetiletý,
přesto smrti odolával, byl relativně zdráv,
i když vyčerpaný a hladový. Asi tři týdny
po příjezdu do Blechhammeru, na přelomu
července a srpna 1944, se setkal s panem
Josefem Truncem, který byl pravděpodobně totálně nasazen v komplexu chemických továren v okolí, a měl proto možnost
se svobodněji pohybovat a odesílat poštu.
Jeho prostřednictvím se Emilu Polákovi
podařilo odeslat krátký dopis svému příteli, panu Antonínu Daňkovi- holiči z Luže,
v němž popisuje svoji bezvýchodnou situaci a žádá jej, aby o jeho osudu informo-
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val rodinné příslušníky, pokud se některý
z nich z koncentračního tábora vrátí. V září
1944 byl celý komplex chemických továren
a koncentračních táborů v oblasti masivně
bombardován spojeneckým letectvem, což
přineslo obrovské ztráty na životech vězňů.
21.
ledna
1945
se
Rudá
armdak Blechhammeru a okolním nacistickým
represivním zařízením přiblížila natolik, že
přišlo nařízení 4000 vězňů evakuovat. Znamenalo to zpravidla smrt pro každého, kdo
nebyl schopen postavit se na nohy a v průběhu třináctidenního pochodu do koncentračního tábora Gross Rosen byl zastřelen
kdokoliv, kdo se zastavil, či zpomalil. Obdobně byl i na místě potrestán každý vězeň,
který se pokusil o útěk. Ze 4000 vězňů takto
zahynul každý pátý. Emil Polák do Gross
Rosenu došel. Odtud po pěti dnech nacisté
vypravili vlakový transport do koncentračního tábora Buchenwald, nacházejícího se
asi 400 kilometrů na západ, nedaleko města
Weimar. Po cestě byl vlak s vězni několikrát ostřelován spojeneckým letectvem, což
způsobilo další velké lidské ztráty. Přibližně každý čtvrtý vězeň dojel do Buchenwaldu mrtvý.
Archivní dokumenty dokládají, že Emil Polák sice cestu vlakem přežil, byl zařazen do
tak zvaného Malého tábora, ale nebyl dostatečně zdráv pro těžké pracovní nasazení.
Jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval,
a proto byl přijat na marodku, kde
11. března umírá. Oficiální příčinou smrti
byl stanoven levostranný zápal plic. Podle
historiků Nadace památníků Buchenwald
a Mittlebau- Dora byla v této době marodka
Malého tábora užívána jako místo, v němž
personál SS systematicky vraždil nemocné,
slabé a umírající vězně aplikací fenolové
injekce, přičemž do oficiálních dokumentů o příčině smrti byly poté uváděny údaje falešné. Lze se tedy domnívat, že Emil
Polák byl zavražděn. Potvrzuje to i dokumentace amerických lékařů poté, co byl
11. dubna Buchenwald Armádou Spojených
států amerických osvobozen. Příčina smrti Emila Poláka, předložená Američanům
nacisty, nebyla americkými lékaři uznána
věrohodnou.
Návrat do Luže
Helena Polákova s dcerami den za dnem
po návratu do Luže více cítily, jak velkou
ztrátou pro ně bylo, že nejen jejich otec, ale
i většina členů lužské židovské obce zahynula. Měly sice nepředstavitelné štěstí, že
se zachránily tři z čtyřčlenné rodiny, z jejich rozšířené rodiny z Proseče, Čáslavi, či

Brandýsa nad Labem, se konce války nedožil téměř nikdo. Není pochyb, že v Luži
žila většina dobrých a poctivých lidí, kteří
se za války a po válce snažili židovským
sousedům pomáhat, ale těch pár, kteří se
vždy čestně nezachovali, stačilo k tomu,
aby Helena Poláková napsala 9. července,
krátce před návratem dcery Aniny, svému
bratru Jiřímu do britského exilu: „Tady je
jen Ota Schwarz a my dvě a zdá se, že nás
je pro Luži…moc..“ Jejich dům s obchodem
se stal během války skladištěm kožek a peří,
byl prolezlý krysami a linul se z něj nesnesitelný zápach. Synagoga chátrala a sloužila rovněž jako skladiště, židovský hřbitov,
kde po staletí odpočívali jejich předci, byl
pobořený a začínal pustnout. Dům se zpočátku nedal obývat a úředníkům museli
navrátilci dokazovat, jak se jmenují, že se
nevydávají za někoho jiného, že se skutečně
vrátili, a někdy museli vysvětlovat, proč se
vrátili. Byli nuceni odpovídat na celou řadu
dalších, často ponižujících otázek, na které
lidé, kteří prošli hrůzy koncentračních táborů, neměli dostatek síly a trpělivosti. Také
proto se Helena Poláková rozhodla krátce
po válce odejít někam, kde by mohly zapomenout, pracovat, vzdělávat se, a znova se
radovat ze života. Několik následujících let
strávila Helena Poláková s dcerami v Praze. Čas ale postupně rány hojil a začaly se
do svého lužského domova vracet. Helena
se do Luže na sklonku svého života přestěhovala dokonce natrvalo a její dcery sem
často jezdily na návštěvu. Helena a Anina
jsou pohřbeny na místním židovském hřbitově. Eva se až do nedávné doby do Luže
ráda vracela, přestože byl jejich dům již
Místním národním výborem v Luži v roce
1987 zbořen.
Letos v září umístíme před budovu synagogy stolpersteiny členům rodiny Polákových.
Měly by evokovat nejen smutné vzpomínky,
ale i to pozitivní- především opravdové přátelství, které drželo vězně koncentračních
táborů po celou dobu války při životě a pomáhalo jim přežít až do osvobození. Když
Terezka Schwarzová, jedna z Heleniných
„adoptivních“ dívek, odjížděla do tehdy rodícího se státu Izrael a přišla se rozloučit,
Helena jí napsala do památníku tato slova:
„Nezapomeň na dobu našeho soužití. Byla
přes všechnu hrůzu krásná..“ A dnes po
76 letech stále ještě několik více než devadesátiletých „děvčat“ vzpomíná na „tetu
Helenu Polákovou“, která každé z nich za
války zachránila život.
Jan Roubínek ml.
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2021 JE TÉMĚŘ ZA NÁMI!
I přes hektické plánování a pár změn v programu z důvodů covid-19 komplikací se léto
opět vydařilo. V průběhu letošního Košumberského léta jste mohli navštívit několik divadelních představení, vystoupení šermířů na
hradě, autokino, letní kina, zábavy na hřišti
a na hradě, country zábavu a také program
v Janovičkách, v Dolích, v Bělé a v Radimi.
Program na hradě zahájil divadelní soubor
JDO Jaroslav Luže představením „Jak to
dělají andělé“. Hlediště bylo plné a ozýval
se smích, což značilo nadšení ze skvělého
představení. Mělo vtip a nápad. Tleskáme!
Dalším úspěšným představením byla Kapustnica od DS Commedia Poprad, které přijel
uvést i Milan Zlesák z divadla Exil. Velkou
návštěvnost měla tradičně představení pro
děti. Tohoto se budeme do budoucna držet
a slibujeme více programu pro malé návštěvníky. Skvělou účast měly i taneční zábavy.
Jak by také ne, po takové velké společenské přestávce. Jsme rádi, že jste se nebáli
a strávili jste prázdniny s námi.
Košumberské léto vyvrcholí Městskými slavnostmi na hradě, které se konají
4. září. Těšit se můžeme na vystoupení našich stálých hvězd – Loly Růža, BOLASO a Kaťáčci. Následovat bude vystoupení
známé kapely Ready Kirken. Skupina byla
založena v lednu 1996, kdy kytarista skupiny Anachronik Michal Hrůza dal kytaristovi pražských Freeway Jam Zdeňku
Ceralovi kazetu svých domácích nahrávek. Ten oslovil své kamarády Romana
Pleskota a Petra Lichtenberga. Už na
jaře roku 1996 natočili demonahrávku
a 4. 7. 1996 vystoupili na festivalu
v Janderově. V létě 1996 také vydali
svou první studiovou nahrávku (studio
Benas, zvukař Tomáš Novák, produkce RK+Honza Křížek). V roce 1999
byl natočen klip k songu „Zejtra mám“,
který po nasazení do rádií v roce 2001
zaznamenal velký úspěch. V roce 2001
bylo ve Studiu C nahráno CD „Vlny“.
V roce 2006 se píseň „1+1“ z alba „Asi
se něco děje“ stává nejhranější písní
v českém éteru a získává cenu Anděl.
V tomtéž roce přechází od Universalu
k EMI. Poslední studiové album „Box
2012“ vydal Popron Music. Na posledních dvou albech „2010“ (2010)
a „Box“ (2012) se vydavatelsky
a distribučně podílel server ulož.to, na
kterém jsou alba oficiálně zdarma ke
stažení. V distribuci Supraphonu vyšlo

v roce 2015 album s názvem „Kde byl vykopán zakopanej pes“ (2015) a v roce 2018 v setu
LP+CD+mp3 „Různorudé album“ (2018).
Poslední vystoupení bude patřit Top AC/
DC Tribute show Nejsvěžejší AC/DC tribute kapela kritiky uznávaná jako nejlepší
v ČR. Kapela ročně odehraje přes 80 koncertů a objevuje se na pódiu s přední špičkou české hudební scény. Vystupuje během
roku na velkých festivalech, motosrazech,
městských slavnostech, na firemních a soukromých akcích i samostatných koncertech.
Vystoupení se od roku 2010 uskutečňují jak v České republice, tak na Slovensku,
v Polsku, v Rakousku a Německu. Můžete se
těšit na 90minutovou show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně interpretací.
Hlavním protagonistou tohoto seskupení je
známý kytarista Adam Malík www.adammalik.cz alias Angus Young.

děkujeme Všem, kteří se na organizaci a spolupráci podíleli, všem spolkům, souborům,
kapelám, zvukaři, brigádníkům a celému kolektivu zaměstnanců města Luže.
Pokud byste měli návrh na divadelní představení nebo kapelu, kterou byste rádi viděli v dalším roce, budeme rádi, když nás
informujete. „Nic není nemožné“ :-)

Celým odpolednem bude doprovázet skupina GRI-GRI Parta z Vysokého Mýta
a okolí, kteří se zajímají o hru na tradiční africké perkusní nástroje. Dali si název GRI-GRI. Rytmy, které hrají pocházejí ze západní Afriky, především z Mali a Guineje.
Více zde: www.gri-gri.cz/o-nas/.
Rádi bychom poděkovali Všem, kteří svou
účastí podpořili kulturní život ve městě a také
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SKAUTI

KDE LIŠKY DÁVAJÍ
DOBROU NOC

bouřkou. My jsme totiž z obavy před silným větrem tábořiště opustili již ve čtvrtek odpoledne
a společně se skauty ze Skutče jsme se na noc
ukryli ve Zderazském kulturním domě. Na tomto místě se sluší poděkovat všem zúčastněným
lidem ze Zderazi, Skutečskému středisku a především Janu Bártovi - Lišákovi, neboť právě on
nás včas varoval a do kulturního domu přizval,
čímž nás zachránil před noční evakuací tábora.
Na louce zůstali tři vedoucí, kteří v noci naprostou většinu věcí před vodou zachránili. Když
jsme ráno situaci obhlédli, rozhodli jsme se na
pár dní tábor přerušit a děti jsme poslali domů
- zde bych chtěl opět poděkovat všem rodičům
za pochopení a rychlost, s kterou si pro své děti
přijeli. Stejně tak děkuji Pavlovi Vodvárkovi
a Lukáši Pešinovi za pomoc s bezprostředním
úklidem louky. Byla nám nabídnuta i pomoc
Lužských hasičů, kterou jsme však odmítli,
protože na louce moc práce nezbývalo a vše
záleželo na počasí. Jediné, co nám přes víkend
zbývalo, bylo opravit mosty a přesunout stany
na suchá místa. Sluníčko nám naštěstí přálo
a louka během víkendu uschla, takže se nám
podařilo tábor již v neděli obnovit.
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Patnáct dní a čtrnáct nocí. Na louce obklopené lesem. V krásné přírodě Toulovcových
Maštalí. Skautské středisko Tangram Luže
po roce opět vyrazilo na své oblíbené tábořiště
na Račí potok.

Račák, jak tomuto malebnému místu zkráceně
říkáme, hostil naše skauty od 3. do 17. července.
Během této doby jsme se společně snažili naučit
se něco málo ze skautské všestrannosti, tedy
základy zdravovědy, přírodovědy, zálesáctví,
skautské a státní historie či co to vlastně znamená být skautem. Především jsme si ale užívali
společnost kamarádů, se kterými jsme mohli tábořit. K tomu nám sloužila pestrá škála her – od
těch propracovaných strategických, akčních či
bojových až po klidné zamýšlecí, divadelní či
role-play programy – a především také chvíle
odpočinku. A to ať už během poledního klidu,
večerech v teepee či s kytarou a akordeonem
u táborového ohně.
Náš oblíbený Račí potok nám však letos tábor
poněkud znepříjemnil tím, že se po devatenácti letech opět vylil a zaplavil téměř celou
louku. Situace ale naštěstí nebyla tak kritická
jako v některých dalších tábořištích rozesetých
po území ČR, které byly postiženy čtvrteční

Symbolický rámec nám letos poskytl příběh
Pán Prstenů.
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SKAUTSKÝ
STŘEDISKOVÝ VÝLET
Všechny skauty i neskauty srdečně zveme na
společný výlet, který se uskuteční v sobotu 4. 9.
Na programu je návštěva zámku Hrádek
u Nechanic a poté Síťový park Na větvi s obřími trampolínami a bludištěm v Hradeckých
lesích. Dále se projdeme lesem na Rytířské
hradiště. Cesta je dlouhá cca 5 km a je vhodná
i pro kočárky.
Odjezd: v 8:00 autobusem od nákupního střediska / Návrat: kolem 18:00 k nákupnímu
středisku
S sebou: dobrou náladu, skautský šátek (kdo
chce i košili), jídlo a pití na celý den (odpoledne v parku Na větvi je možnost občerstvení
ve stánku), pláštěnku, KPZ, kapesné
Cena: dospělí 330 Kč na vstupné (zámek 150
Kč, síťový park 180 Kč), děti od 6 - 18 let
260 Kč (zámek 80 Kč a park 180 Kč), děti od
3 - 6 let 180 Kč na park, jízdné je zdarma
Těšíme se na viděnou!

FOTOGALERIE

3.7. Pouťová zábava - QUATTRO

3.7. Pouťová zábava - QUATTRO

5.-6.7. Šermíři na hradě

5.-6.7. Šermíři na hradě

30.7. Country zábava s Bolasem

30.7. Country zábava s Bolasem

7.8. Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta

27.6. Výstava F. Hortenského

7.8. Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrieta

19.6. Jak to dělají andělé

18.7. Televize Věž

31.7. Kapustnica

31.7. Kapustnica
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18.7. Koncert účastníků mistrovských kurzů v Litomyšli

25.7. Spoutaný trávou

5.-6.7. Šermíři na hradě

11.6. Autokino ROCKETMAN

19.6. Jak to dělají andělé
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
MAS jako lídři venkova, Koncepční část
CLLD, Letní kempy, chystáme kalendář,
co se podařilo v MAP II.
Přípravy na nové dotační období jsou v plném
proudu, okurková sezóna místním akčním
skupinám rozhodně nehrozí. O tom, proč představují místní akční skupiny významnou cestu
rozvoje venkova, se můžete dozvědět např.
v publikaci Místní akční skupiny: Leadeři venkova?. Po veřejném projednání a informování
Valné hromady spolku byla podána Koncepční část strategie MAS Chráníme svůj životní
prostor II. Jedná se o dokument, který shrnuje
aktuální rozvojové potřeby území MAS a také
navrhuje opatření, která přispějí k jejich řešení. Navazovat bude tzv. Akční plán, který je
tvořen programovými rámci jednotlivých operačních programů, a po jejich schválení bude
MAS opět vyhlašovat vlastní výzvy, které
– půjde-li vše hladce-předpokládáme na jaře
příštího roku. Do těchto výzev mohou všichni
žadatelé z území MAS podávat své žádosti,

a proto je třeba již na nic nečekat, záměry konzultovat s kanceláří a žádosti připravovat.
Polovina letních kempů je úspěšně za námi
a jak si je děti užily najdete na našem webu
v sekci projekty MAS, ale nezahálíme ani
v rámci lokální produkce a připravujeme kalendář, ve kterém najdete fotografie s touto
tematikou. Podnikatele také chceme upozornit
na Strategii podpory malých a středních podniků v ČR 2021-2027, ze které vyplývá, v jakých oblastech bude podporováno zvyšování
jejich konkurenceschopnosti, kde je žádoucí
změna a posun.

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Letos v Luži proběhl příměstský tábor
v rámci projektu „Pomoc romským
rodinám Luže“. Téma jednoho z turnusů bylo věnováno vodě, její spotřebě, šetření pitnou vodou a využití
dostupných vodních zdrojů. Děti navštívily i Chlumek a arboretum Hamzovy léčebny. Součástí tábora bylo
i také opakování učiva a příprava dětí
na další školní rok.

Více pro vás připravujeme zde:
www.masskch.cz a www.map2030.cz
Facebook: www.facebook.com/masskch.

KAM ZA KULTUROU

Zveme Vás na přednášku na téma

NORDIC WALKING
A ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ
s Květou Ceplovou

30. září 2021 od 18 hod.

Kdo máte vlastní hole, vemte s sebou!

Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
místo konání: Volnočasové centrum města Luže
změna programu vyhrazena
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