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Informační měsíčník města Luže

OPRAVA ARKÁDOVÉHO OCHOZU NA HRADĚ
Od března letošního roku probíhají na
hradě Košumberk stavební práce spočívající
v rekonstrukci arkádového ochozu. Dřevěné
prvky ochozu především ve 2. nadzemním
podlaží byly dle projektové dokumentace
zpracované Ing. arch. Romanem Svojanovským a dle statického posouzení Ing. Jiřího
Slabého z prosince 2019 narušeny v důsledku atmosférických vlivů v rozsahu cca
poloviny fošnové podlahy ochozu, deseti
nosných trámů příčníků, dvou dřevěných
vzpěr, dvou dřevěných pásků a jednoho
sloupu přízemní části arkády. Během prací
prováděných dodavatelem MiP spol. s r.o.
z Poličky bylo odhalováno poškození i dalších prvků a k akci byl přizván Ing. Petr Rohlí-

ček k provedení mykologického průzkumu.
Na základě dílčích závěrů tohoto průzkumu
došlo k rozšíření zakázky oproti projektové dokumentaci i na podesty renesančního
paláce, část zábradlí ochozu, zbývající část
podlahy ochozu, zbývajících 14 nosných trámů příčníků, obklad nosných částí schodiště
a navýšení původně plánovaného rozpočtu ze
600 tis. Kč na 1,2 mil. Kč. V červnu, na
základě dalších závěrů mykologického
průzkumu, byly vyčísleny další vícepráce
za 500 tis. Kč. Dojde tak ke kompletní výměně výplně zábradlí ochozu i schodiště,
výměně dvou nosných trámů schodiště,
a injektážím k zastavení počínající hniloby u prvků, které nelze vyměnit. Z tohoto

důvodu je bohužel ochoz renesančního paláce, schodiště a 2. nadzemní podlaží pro
návštěvníky nadále uzavřeno. V červnovém
zpravodaji jsme psali, že dotace na tuto akci
nedopadla. Nyní už víme, že přece jen nebudeme hradit veškeré výdaje jen z vlastních
zdrojů města. Podařilo se nám získat dotaci
ve výši 300 tis. Kč od Ministerstva kultury
z Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou
působností a také dotaci ve výši 100 tis.
Kč od Pardubického kraje z Podprogramu
4 - Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji.
Ing. Hana Broklová
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KAM VYRAZIT
Sobota 1. 8. od 17:00
LINDE QUINTET
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Sobota 1. 8. od 9:00 		
25. ROČNÍK GENERAČNÍHO TURNAJE
OTEC - SYN V NOHEJBALE
Sportovní areál Bělá
Sobota 1. 8. od 20:00
COUNTRY ZÁBAVA S BOLASEM
Náves Doly, vstupné 50 Kč
Sobota 1. 8. od 20:00
DON QUICHOTE A SANCHO PANCHA
Divadlo Commedia Poprad
Hrad Košumberk, vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Neděle 2. 8. od 20:00
ZAKLETÉ PÍRKO – letní kino pro děti
Hrad Košumberk, vstup zdarma
Pátek 7. 8. od 20:30
BOBULE 3 – letní kino
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Sobota 8. 8. od 20:00
ANI ZA MILION - DS Neruškruh
Hrad Košumberk, vstupné 100 Kč | 50 Kč
Sobota 8. 8. od 8:00		
12. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE
VETERÁNŮ VE ČTYŘHŘE
Sportovní areál Bělá
Neděle 9. 8. od 15:00 	
Z TAJNÉHO DENÍKU SMOLÍČKA PÉ
Pohádka s loutkami | Hrad Košumberk
Vstupné 50 Kč | 25 Kč

INFO Z RADNICE
Pátek 14. 8. od 20:00 	
POUŤOVÁ ZÁBAVA – skupina Quattro
Hřiště Luže, vstupné: 70 Kč
Sobota 15. 8. od 20:30
JOKER – letní kino
Hrad Košumberk, vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Neděle 16. 8. 8:00, 9:30 a 11:00
OKURKOVÁ CHLUMECKÁ POUŤ
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Neděle 16. 8. od 15:00
KŮŇ VALDA A JEHO PSÍ KOUSKY
Představení s živým koněm
Hrad Košumberk, vstupné: 50 Kč | 25 Kč
Pátek 21. 8. od 20:30 	
STAŘÍCI – letní kino
Hrad Košumberk, vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Sobota 22. 8. od 8:00 	
24. ROČNÍK MEMORIÁLU K. BLÁHY
V TENISOVÉ ČTYŘHŘE
Sportovní areál Bělá
Sobota 22. 8. od 20:00 	
S TVOJÍ DCEROU NE
Divadlo DS J. K. Tyla Meziměstí
Hrad Košumberk, vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Neděle 23. 8. od 13:00 	
RECESNÍ FESTIVAL POULIČNÍHO JÍDLA
3. ROČNÍK | Hrad Košumberk
Pátek 28. 8. od 20:30
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD – letní kino
Hrad Košumberk, vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Sobota 29. 8. od 8:00
O POHÁR STAROSTKY
Soutěž v požárním útoku dětí
Sportovní areál Bělá

OKÉNKO Z ÚŘADU
Pro lepší orientaci na Městském úřadě
jsme Vám v minulém čísle přiblížili fungování odboru Kultury a cestovního ruchu. V tomto čísle Vám představíme agendu starostky Veroniky Pešinové.
Mezi hlavní povinnosti starostky patří zejména zastupování města navenek,
např. při slavnostních či formálních příležitostech, oddává snoubence a vítá občánky. Svolává a řídí zasedání zastupitelstva
a rady města. Nedílnou součástí úřadu je
také komunikace s občany, místními spolky a osadními výbory. Starostka dále odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, podílí se tedy na obsahové tvorbě
zpravodaje. Připravuje rozpočet v koordinaci s projekty, zároveň se podílí na přípravě koncepce rozvoje města, spolu s tajem-

nicí řídí chod městského úřadu, vyjednává
a zastupuje město Luže na úřadech a institucích, podepisuje za město všechny
smlouvy, spolupracuje při zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku,
plní úkoly stanovené zastupitelstvem města, podepisuje právní předpisy města, je
předsedkyní krizové a povodňové komise, je předsedkyní Místní akční skupiny
Skutečsko, Košumbersko, Chrastecko,
z. s. a Svazku obcí Košumberska, je členkou představenstva VaK Chrudim, a. s.
a mnoho dalšího.
Zástupcem starostky je místostarosta
města Luže – Pavel Vodvárka.

SRPEN 2020
Sobota 29. 8. od 14:00
17. ROČNÍK MEMORIÁLU J.STOKLASY
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sportovní areál Bělá
Sobota 29. 8. od 12:00
III. SETKÁNÍ VETERÁNŮ
Sportovní areál Luže
Sobota 29. 8. od 20:00
P. P. S. – DS Duha Hlinsko
Hrad Košumberk, vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Neděle 30. 8. od 20:00 	
LVÍ KRÁL – letní kino pro děti
Hrad Košumberk, vstup zdarma
Pondělí 31. 8. od 17:00
SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ
STOLPERSTEINŮ
Náměstí Plk. J. Koukala
Sobota 5. 9. od 17:00 	
POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ S GRILOVANÝM MASÍČKEM
Sportovní areál Bělá
Sobota 5. 9. od 16:00 	
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – Loly Růža, Kaťáčci,
div. představení ZUŠ Luže, Bolaso, The Krabice
Revival Band, Rammstein revival
Hrad Košumberk, vstupné: 70 Kč | 35 Kč
Neděle 6. 9. od 13:30 	
DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk
Sobota 12. 9. od 13:00
HRABĚNČINA STEZKA
Procházka se zastaveními s ukončením na hradě
Čtvrtek 17. 9. od 19:00
Zdeněk Izer – NA PLNÝ COOLE
Sokolovna Luže

INFO Z RADNICE
BESEDA S DŮCHODCI
Vyberte si sami skupinu, která zahraje
k tanci a poslechu na Besedě s důchodci.
Podělte se s námi o své návrhy se jmény skupin, které byste si přáli, aby zahrály na Besedě s důchodci ( 4.12. 2020). Skupinu, která
bude mít nejvyšší počet hlasů, oslovíme. Nápady posílejte na mail: tic@luze.cz, sms na
tel: 736 481 206 a nebo osobně na TIC.
TIC

UPOZORNĚNÍ
Prosíme obyvatele města a místních částí,
jejichž pozemky přímo sousedí s korytem
řeky nebo potoka, aby neumisťovali na břehy těchto toků nepovolené stavby a skládky
(především bioodpadu). Dochází totiž k postupnému zasypávání říčního profilu a nežádoucí tvorbě a vzniku sedimentu.
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PRVKY NA LÁVCE K HRADU KOŠUMBERK
V rámci projektu podpořeného dotací od
Pardubického kraje ve výši 200.000 Kč
byl doplněn mobiliář na nově vybudovanou bezbariérovou lávku. Především
pro cílovou skupinu rodin s dětmi, ale
i velmi početnou skupinu klientů Hamzovy odborné léčebny navštěvujících hrad,
bylo v rámci projektu na lávku instalováno sedm edukačních panelů a na nádvoří
hradu další tři zábavné prvky. Edukační
panely - pexeso, skládání obrázků, dendrofon, potravní labyrint, zvuková tabule hlasy lesa, myslivecká mluva - jelen,
otočné kolo stopy zvěře a prvky – fotostěna, piškvorky a kuličkolam nabízí interaktivní a zábavnou formou informace
o hradě i o přírodě. Za účelem doplnění
informačního systému byly na začátku
lávky, u vstupu do hradu a na vyhlídce
umístěny informační tabule v jednotném
vizuálním stylu.

DOTACE MÍSTNÍM SPOLKŮM V ROCE 2020
V rámci projednání rozpočtu na rok 2020
byla stanovena a schválena celková částka
pro rozdělení příspěvků mezi jednotlivé žadatele ve výši 600 000 Kč.
Vzhledem k pandemii COVID-19  a  k nedostatku informací ohledně sdílených daní
ze státního rozpočtu byla výplata finančních prostředků posunuta až na druhé pololetí roku 2020.
Některé spolky se vzdaly finančních prostředků ve prospěch rozpočtu města (Junák-český skaut z.s., Spolek přátel Hamzova
parku a arboreta). Tělovýchovná jednota
Luže městu poskytla finanční dar na nákup
ochranných prostředků a pomůcek v souvislosti s koronavirovou nákazou ve výši
10.000 Kč.
V návaznosti na dokument Pravidla pro
poskytování dotací na podporu spolkového života a volnočasových aktivit schválený Zastupitelstvem Města Luže dne
24. 9. 2015, usnesení č.: 06/04 zveřejňujeme výši schválených dotací pro rok 2020.

Neinvestiční dotace neziskovým organizacím na rok 2020
Organizace Luže
Tělovýchovná jednota Luže (kopaná)
Základní kynologická organizace
Svaz postižených civilizačními chorobami Luže
Junák – svaz skautů a skautek ČR Luže
SK Bělá
Jednota div. Ochotníků „Jaroslav“ Luže
Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk
SDH Srbce
SDH Luže
SDH Radim
SDH Doly
SDH Bělá
TTC Luže
Český rybářský svaz
Spolek Loly Růža
Spolek Janovičky
Myslivecký spolek Hubert
SDH Lozice
Spolek přátel Hamzova parku a arboreta
Český svaz včelařů
Ateliér Košvanec, z.ú.
Okrašlovací a stolový spolek Krajinka
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
SRPDŠ při ZŠ Luže
Spinálníček, z.s.
Rozběháme Luži z.s.
Celkem

Žádost 2020
183 000
15 000
10 000
40 000
30 000
60 000
70 000
39 000
84 000
33 000
40 800
39 000
24 600
30 000
75 000
25 000
26 000
44 000
28 000
40 000
16 790
3 000
0
50 000
13 900
17 000
1 037 090

Schváleno
2020
120 000
15 000
10 000
40 000
25 000
30 000
30 000
25 000
55 000
25 000
25 000
25 000
10 000
15 000
20 000
17 000
10 000
15 000
15 000
15 000
10 000
3 000
0
25 000
10 000
10 000
600 000
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INFO Z RADNICE

ZPRÁVY Z MATRIKY

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNKA
Dne 23.8. uplyne 10 smutných let od
úmrtí paní Marie Kopecké z Dobrkova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

Manžel František, dcera a syn
s rodinami

SRPEN 2020

V uplynulém období jsme se rozloučili s
Jiřím Márou – 65 let
Na městském úřadě v Luži byly slavnostně
přivítáni děti
Barbora Hladíková

V kostele Panny Marie na Chlumku
uzavřeli manželství
David Šimek a Pavlína Jílková
V kostele Panny Marie v Janovičkách
uzavřeli manželství
Miroslav Dobrkovský a Nikola Machačná

Matěj Bohatý

Michal Jožák a Veronika Smitková

Karolína Dvořáková
Anežka Bozděchová

Na soukromé zahradě uzavřeli manželství

Ondřej Jirsák

Martin Odvárka a Petra Drobná

Neša Búšová
Vojtěch Douda

V Hamzově léčebně uzavřeli manželství

Petr Michal Fürst
Na Městském úřadě v Luži uzavřeli
manželství
Tomáš Pojman a Zuzana Červinková
Pavel Seidenglanc a Jitka Vondrová

Tomáš Veselík a Adriána Zelená
V pivovaru na Košumberku uzavřeli
manželství
Jaroslav Hetfleiš a Barbora Slezáková

VZPOMÍNKA
ZAJÍMAVOST
Sedmý den srpnový letošního roku je
smutným 5letým výročím výročím od
odchodu z našeho světa pana Jiřího Kuchaře. Zároveň i 12. den zářijový vzpomeneme jeho výročí narození.  
Není smrti tam, kde byl život vyplněn
prací, láskou a obětavostí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Jménem celé rodiny a obce včelařské

Jitka Kuchařová – manželka.

INFO Z RADNICE
ANKETA „OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM ROKU 2020“
Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci
s vydavatelstvím KAM po Česku
vyhlašuje soutěž o nejoblíbenější turistické informační centrum
roku 2020 ve Vašem kraji. Pokud nás chcete podpořit, anketa již běží na webových stránkách www.kampocesku.cz do
31. srpna 2020. Hlasování v anketě je možné z jedné emailové
adresy vždy pro jedno TIC v jednom kraji.
Všem, kdo se rozhodnou nám věnovat svůj hlas, moc děkujeme.
TIC Luže

SRPEN 2020
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EFEKTIVNÍ SPRÁVA MĚSTA LUŽE
Dne 23. 6. 2020 proběhlo v sokolovně Luže,
v rámci projektu Efektivní veřejná správa města Luže, další setkání fokusních skupin. Účastníci pracovali zejména s pocitovou mapou,
která vyobrazovala město Luže a místní části,
do níž, dle svého uvážení, umisťovali barevná
kolečka označující příslušný pozitivní či negativní pocit spojený s daným místem. Po vyhodnocení mapy, budou výstupy z ní zapracovány
do strategického plánu pro město Luže a mohou
v budoucnu pomoci při zkulturňování našeho
města a zkvalitňování života v něm.
Účastníci setkání také mohli doplňovat své
postřehy a návrhy k jednotlivým oblastem strategického plánu a prioritám pro město Luže.
Další informace o projektu naleznete na
webové stránce města Luže www.luze.cz podrobnosti týkající se strategického plánu pak na
adrese www.masskch.cz/luze/  
V případě jakýchkoli dotazů využijte e-mailové adresy dominik.pidima@luze.cz nebo volejte
na tel. číslo: 730 170 790.
Děkuji
Mgr. Dominik Pidima

KULTURA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

JANOVIČKY

NAŠI FURIANTI

Daniel Matejča, teprve patnáctiletý houslový talent, vystoupil v neděli 12. července v
kostele Zvěstování Panně Marii v Janovičkách
u Luže. Zazněla díla, se kterými by měl co
dělat i zkušený umělec. Na klavír jej doprovodila profesorka pražské konzervatoře Jana
Vychodilová, stejně jako Danielovu mladší
sestru Gabrielu Matejčovou, která se ujala
úvodní skladby. Více než šedesátka diváků si
užila tento jedinečný koncert díky místnímu
umělci Josefu Klusoňovi a jeho napojení na
Evu Štrausovou, organizátorku mistrovských
Interpretačních kurzů v Litomyšli. Děkujeme
i Farmě Martin Novotný za dary muzikantům.

Prvním divadelním představením letošního Košumberského léta byla hra Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Divadelní spolek  z Libošovic se jí zhostil skvěle.
Jednou ze zajímavostí je, že ve hře vystupuje více jak 30 postav, z nichž hlavních je
hned několik. Hlavním tématem jsou mezilidské vztahy na vesnici, téma tak aktuální
i v dnešní době.
Tic

TURISTICKÉ

PROPAGAČNÍ
OCENĚNÍ

Město Luže obdrželo v rámci 5. ročníku soutěžní přehlídky turisticko propagačních materiálů
2. místo v kategorii publikace. Jde o knížku
s názvem Luže ve fotografiích, kterou si můžete za 200 Kč koupit na TIC v Luži.

POZVÁNKA

DO ŠKOLY

Město Luže a Základní škola Luže zvou
všechny zájemce na slavnostní otevření rekonstruovaných prostor II. stupně Základní
školy Luže (počítačová učebna, bezbariérový vstup a zázemí), které   se uskuteční
v pondělí 1. září 2020 od 10:00 v budově II.
stupně Základní školy Luže na adrese Komenského 254, Luže.
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KAM ZA KULTUROU
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VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení z 9. zasedání
Zastupitelstva města Luže
konaného dne 17. června
2020 od 18:00 hodinv ,,Sokolovně“ – Dolská ulice č.p.
32, 538 54 Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, P. Remeš, M. Zlesák, J. Kopecký, M. Hrnčál,
S. Peterka, M. Sýs, V. Volejník, I. Grimlová,
T. Soukup, P. Holomek, R. Sýs, A. Košvanec
Omluveni: J. Stoklasa

Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
01/09
Program 9. zasedání Zastupitelstva města Luže
02/09
Ověřovatelé: Ing. Milan Sýs,
Ph.D., Jiří Kopecký
03/09
Návrhovou komisi: MUDr. Pavel
Remeš, BcA. Aleš Košvanec
04/09
Účetní uzávěrku města Luže za
rok 2019, dle přílohy.
05/09
Závěrečný účet města Luže za
rok 2019 bez výhrad, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2019,
dle přílohy.
06/09
Čerpání rozpočtu města zaobdobí
I. - V. /2020, dle přílohy.
07/09
Rozpočtové opatření č. 5/2020,
dle přílohy.
08/09
Poskytnutí ručitelského závazku města Luže společnosti
Lesy Luže s.r.o. IČO 27468771               
za kontokorentní úvěr (KTK) do
výše 500. 000,- Kč od společnosti Česká spořitelna a.s. (IČ
45244782), dle přílohy.
Zastupitelstvo města Luže revokuje:
09/09
Usnesení č. 24/08 (přijaté na
8. zasedání ZM dne 29. 4. 2020).
Záměr koupě části stavební parcely č. 467 o výměře cca 50 m2,
ve vlastnictví Jany Brázdové, vedené jako zastavěná plocha v k. ú.
Luže, za cenu 50 Kč/m2.
10/09
Usnesení č. 06/03 přijaté na
3. zasedání ZM dne 22. 5. 2019.
Záměr realizace projektu „Kacafírkova lužská stezka“.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
11/09
Záměr realizace naučné stezky.
12/09
Podání žádosti o dotaci na projekt
naučné stezky v rámci Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro
místní rozvoj.

Zastupitelstvo města Luže revokuje:
13/09
Usnesení č. 19/08 (přijaté na
8. zasedání ZM dne 29. 04. 2020.)
Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace
památkových zón na rok 2020
v celkové částce 615. 000,- Kč
takto:
a)
Restaurování pískovcové sochy sv. Floriána v Komenského ulici ve vlastnictví města
Luže....97.000 Kč.
97. 000,- Kč,
b)     Oprava domu č.p. 10 Luže
sestávající z výměna všech dřevěných oken, repase vnitřních rámů,
oprava vnitřních omítek a fasády,
oprava dřevěných rámů výkladců ve vlastnictví    IFASO s.r.o.
Kočí....518.000 Kč.
Zastupitelstvo města Luže schvaluje:
14/09
Rozdělení poskytnutého finančního příspěvku Ministerstva kultury
ČR z Programu regenerace památkových zón na rok 2020 v celkové
částce 615. 000,- Kč takto:
Restaurování pískovcové sochy
sv. Floriána v Komenského ulici
ve vlastnictví města Luže....96.000
Kč.
Oprava domu č. p. 10 Luže sestávající z výměny všech dřevěných oken, repase vnitřních
rámů, oprava vnitřních omítek
a fasády, oprava dřevěných rámů
výkladců ve vlastnictví IFASO
s.r.o./Kočí....519.000 Kč.
15/09
Obecně závaznou vyhlášku města Luže č. 2/2020, o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
na území města Luže, dle přílohy.
16/09
Záměr prodeje částí pozemkové
parcely č. 977/1 o celkové výměře cca 283 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Luže, za cenu 50 Kč/m2
s podmínkou sjednání věcného břemene užívání pro průjezd
osobním motorovým vozidlem,
které bude zapsáno do katastru
nemovitostí.

vždy zajištěného příjezdu k nemovitosti.
19/09
Usnesení č. 01/30 z RM č. 30 ze
dne 09. 03. 2020 - Postup při vymáhání škody ve věci „Lanovka pod
Chlumkem“ soudní cestou. Dále si
vymezuje kompetenci rozhodnutí
v této věci.

Výpis usnesení z 35. schůze
Rady města Luže konané dne
24. 06. 2020 v 08:00 hod.v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký, M. Hrnčál, M. Zlesák
Omluveni: V. Volejník, M. Sýs

Rada města schvaluje:
01/35
Příkazní smlouvu s Bc. Petrem
Fišerem na zajištění výkonu
technického dozoru investora                    
v rámci projektu „Revitalizace
veřejné zeleně ve městě Luže“,
dle přílohy.
02/35
Smlouvu č. OKŘ/20/22194
o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu Pardubického
kraje 2020 na rekonstrukci nebytových prostor obce za účelem
vytvoření náhradního ubytování
pro rodinu postiženou požárem
rodinného domu, dle přílohy.
03/35
Výjimku z nejvyššího počtu dětí
příspěvkové organizace Mateřská škola, Luže, okres Chrudim
od 1.9.2020 do 31.8.2021, dle
přílohy.
04/35
Směrnici o postupu pro nakládání
s nalezenými věcmi a zvířaty na
území města Luže,  dle přílohy.
05/35
Objednávku dle cenové nabídky,
na opravu výtluků na místních
komunikací, ulice Poděbradova
a ulice Svatopluka Čecha v Luži
od společnosti Správa a údržba
silnic Pardubického kraje - Cestmistroství Luže, dle přílohy.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
17/09
Zprávu statika o stavu hasičské
zbrojnice v obci Bělá, dle přílohy.

Rada města odložila na příští schůzi:
06/35
Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci „Vodovod –
v místních částech Brdo, Doly,
Rabouň a Janovičky“, se zhotovitelem Vodárenská společnost
Chrudim, a.s., IČ: 27484211, dle
přílohy.

Zastupitelstvo města Luže vyzývá/
žádá RM k revokaci:
18/09
Usnesení č. 08/32 z RM č. 32 ze
dne 22. 04. 2020. A zároveň žádá
Radu města, aby zahájila aktivní
kroky k vyřešení práv majitelů
p. p. č. 1157/5 (Jirsákovi) a p. p.  
č. 1157/4 (Vostřelovi) s možností

Rada města schvaluje:
07/35
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze
dne 18. 12. 2019 se společností
Anylopex plus s.r.o. na zpracování
studie proveditelnosti a projektové
dokumentace na akci ,,Město Luže
- jímání dešťových vod pro zálivku hřiště“, dle přílohy.
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08/35
Příkazní smlouvu na zpracování
provozně-manipulačního
předpisu „komunitní kompostování“
v místě skládky Luže-Dolečka, dle
přílohy.
Rada města odložila na příští schůzi:
09/35
Záměr prodeje pozemkové parcely
č. 843/4 o celkové výměře 526 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace a pozemkové parcely 843/5
o celkové výměře 847 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, obě
v k. ú. Radim, za cenu 30 Kč/m2.
Rada města schvaluje:
10/35
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby
s manželi Milanem a Gabrielou
Červeňákovými, dle přílohy.
11/35
Uzavření dodatku č. 2 k smlouvě
o dílo z 21. 02. 2020 s MiP spol.
s r.o. na akci: Oprava arkádového
ochozu, dle přílohy.
Rada města neschvaluje:
12/35
Záměr prodeje části pozemkové
parcely č. 649/2 o výměře cca 253
m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k. ú. Bělá.
13/35
Revokaci usnesení č. 08/32 z RM
č. 32 ze dne 22. 04. 2020 - Zřízení
sjezdu po pozemcích p. p. č. 1158
a 1157/2v k. ú. Luže ve vlastnictví města Luže, pro novostavbu
rodinného domu na p. p. č. 1157/5
za podmínky nerealizování stavby
,,Zázemí u rodinného domu“ dle
předložené projektové dokumentace č. 15/19 zpracované Projektovým    servisem Chrudim, spol.
s r.o., dle přílohy. Na základě výzvy
Zastupitelů města Luže č. 9 ze dne
17. 06. 2020.
Rada města doporučuje ZM schválit:
14/35
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s GasNet,
s. r. o., dle přílohy.
15/35
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s ČEZ Distribuce, a.s.,
dle přílohy.
16/35
Prodej
pozemkové
parcely
č. 1613/2 o celkové výměře 45 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace
a pozemkové parcely 1613/5
o celkové výměře 6 m2, ostatní
plocha – jiná plocha, obě v k. ú.
Doly, firmě Chameleos, s.r.o., za
cenu 30 Kč/m2, dle přílohy.
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DIVIŠ SLAVATA Z CHLUMU A KOŠUMBERKA

1515 - 28. 8. 1575

V pátek 12. 6. 2020 v Luži vyzváněly kostelní zvony k   tradiční „Noci kostelů a kapliček“. Tímto jsem si připomněla košumberského hradního pána Diviše Slavatu, který nechal
roku 1544 ulít jeden ze tří zvonů kostela sv.
Bartoloměje. Tento zvon zvaný „Prostředník“,
má nápis „TENTO ZWON SLYT+KE CTI
A CHWALE LETA PANIE TISICIHO PIETSTEHO XXXX°IIII°+BOHU SWATY TROGICZY SKRZE WACLAWA KONWARZE
WHRADCY KRALOW…“ s vyobrazením sv.
Bartoloměje.
Osud tohoto zvonu byl spletitý, ale se šťastným koncem. Za 2. světové války byl odvezen
do Německa, po válce nalezen v Hamburku
a zpět navrácen. Na hradě se chlubíme nejen
jeho sádrovým odlitkem, ale i dalšími dvěma.  
Osud těchto forem též nebyl zrovna nejveselejší. Už při mém příchodu na hrad v roce 1998
z nich byla hromada úlomků. Díky zručnému
restaurátorovi Aleši Košvancovi jsou z těch
zbytků opět krásné kopie zvonů. Sice sádrové,
ale velmi věrohodné.

Všechny zvony, i „Prostředník“, jsou vystavené ve zvonové síni, spolu s 4 m vysokým
nosným dubovým sloupem ze Slavatovského
mlýna. Vystaveny jsou jako důkaz řemeslného
umu s nápisem a gotickým písmem.
Zpět k hradnímu pánovi co nechal zvon
„Prostředník“ ulít. Diviš Slavata byl majitelem Košumberského panství od roku 1540
a výrazně se zapsal do dějin českého národa.
Roku 1547 byl jedním z dvanácti vojevůdců
v nezdařeném povstání proti Ferdinandovi I., za
což byl potrestán částečnou konfiskací majetku
a domácím vězením na Košumberku. Brzy získal odpuštění a opět vstoupil do politiky. Býval
zemským soudcem, hejtmanem Chrudimského
kraje a vyznavačem protestantské církve Čes-

kase a v pietním Slavatovském sále stojí jeho
busta.    
   Vzpomínku na něho ukončím opět kostelem
sv. Bartoloměje. Tento kostel je jedním z nejstarších v Čechách, písemně doložen již roku
1349.
Životní kruh Diviše Slavaty v pozici hradního pána se otevřel roku 1544 slitím zvonu
s vyobrazením sv. Bartoloměje. Uzavřel se jeho
pochováním v rodové hrobce v tomto kostele
sv. Bartoloměje a to v sobotu před svátkem sv.
Bartoloměje. Zemřel 20. 8. 1575.

Z HRADU KOŠUMBERK
kých bratrů. Na hradě založil pro mladé šlechtice školu českobratrského vyznání. S jedinou
manželkou Alžbětou z Hradce vychoval 14
dětí.
Diviš Slavata je také stěžejní osobnost, co se
týká stavebního vývoje hradu a blízkého okolí.
Po požáru hradu, který způsobil blesk v roce
1573, zahájil jeho velkolepou opravu po vzoru
jindřichohradeckého zámku. Už v roce 1556
se začalo pod hradem v nově vybudovaném
Slavatovském pivovaru vařit pivo. Pivovar
patřil k nejvýznamnějším podnikům světské
i církevní šlechty. Na opačné straně pod hradem
u řeky Novohradky vystavěl vodárnu. Dřevěným rourami byla voda hnána na hradní
nádvoří pomocí vodního trkače, který pracoval
na principu vodního rázu. Uprostřed náměstí
nechal vystavět radnici. Konšelům propůjčil
erbovní znak Slavatů na městské pečetě. Tento
znak se používá dosud v razítkové podobě.
Diviš byl důmyslný, velmi podnikavý, od císaře Maxmiliána II. získal v roce
1570 privilegium na konání trhů. Z feudálního pána a rytíře se stal novověký velkostatkář hospodařící ve vlastní režii – kolem hradu vinice, lesy, mlýny, rybníky, vsi
a poddanské městečko - naše Luže.
Tento Diviš Slavata (jméno v rodě Slavatů
oblíbené) byl prvním Slavatou, který rodové
jméno Slavata použil už jako rodové příjmení.
Nejen, že přestavoval původní hrad po požáru,
ale také využíval již dříve vystavěnou vstupní
budovu purkrabství a nyní průchozí kamennou
bránu s klíčovou střílnou z roku 1540. Spolu
s hradbami uzavíraly celé hradní návrší spojené
s jeho životem.
Za jeho působení v r. 1570 je první zmínka
o Židech usazených v Luži v počtu tří rodin.
Obraz Diviše Slavaty můžete vidět v nynější

Co nového na hradě, kastelánko?
Pro plánovanou výstavu k 330letému výročí
úmrtí hraběnky Marie Maxmiliány Evy Terezie
Hýzrlové jsme do hradní expozice získali darem filmový kostým „hraběnky“ z filmu Tovaryšstvo Ježíšovo. Natočil ho chorvatský režisér
Silvije Petranovič na chorvatském hradě Ribnik.
V roce 1985 se sešel se spisovatelem Jiřím Šotolou v Praze v kavárně Slávie, kde mu dal povolení k natočení románu dle svého. Film tedy
není rekonstrukce Šotolovy knihy, je to samostatné autorské dílo. Vzniklý film - TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO měl v roce 2004 světovou
premiéru v Šanghaji. Až za dalších 13 let měl

16. 9. 2017 premiéru v Česku u nás na hradě
Košumberku. Vybavuji si velmi chladné počasí pod 10° C, vydatně pršelo s velkými poryvy
větru. Na premiéru přijel autobus s fanoušky
filmového klubu balkánské kinematografie ze
Vsetína. Od té doby je díky Balkanfilmu Vsetín

PROJEKT

STOLPERSTEINE
V LUŽI!
Město Luže se rozhodlo připojit k projektu, který připomíná všechny oběti nacistické
zvůle. Tento projekt vytvořil již v roce 1995
německý umělec Gunter Demnig. Hlavní myšlenkou projektu bylo, aby se jména obětí „vrátila“ do měst, odkud je zrůdný nacismus vytrhl,
aby se tito zmizelí sousedé vrátili před domy,
z nichž museli odejít, jejichž jména byla po desetiletí zapomenuta.
Stolperstein je kostka, zasazená v dlažbě, nesoucí na sobě mosaznou destičku, na níž jsou
vyryty údaje o člověku, který v příslušném
domě či městě žil, a další údaje, co ho postihlo – kdy byl deportován, kam, zda zahynul, či
jako jeden z mála přežil. Název stolperstein je
složenina ze dvou německých slov – slovesa
„stolpern“=zakopnout a podstatného jména
„Stein“=kámen. Je to tedy kámen, o který „se
zakopne“, upoutá kolemjdoucího, přiměje ho
se sklonit a přečíst si, co je na něm vyryto. Tím,
že se ke kamenu skláníme, se vlastně skláníme
před oběťmi, jejichž památku má připomínat.
Jeho umístění v prostoru měst a obcí, kde tito
lidé žili své všední životy, nás má přimět k zamyšlení, že v místě našich dnešních běžných
cest a pochůzek do práce či za nákupy chodil
někdo před námi, žil zde svůj obyčejný život,
dokud nepřišla nepochopitelná ideologie a nenávist, nevytrhla ho z jeho kořenů a neposlala
na krutou cestu, končící ve většině případů utrpením a smrtí. Má nás to tak varovat, abychom
nebyli lhostejní, jako byla lhostejná tehdy většina Evropy, a tak vraždění mohlo dorůst šílených milionových čísel.
Kameny stolpersteine, kterým se v Čechách
začalo říkat též Kameny zmizelých, byly do
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do českých kin distribuován. V Cinemě 9/2017
vyšla velmi pozitivní recenze. Chcete-li mít neobyčejný zážitek ve stylovém prostředí za určitě
mnohem lepšího počasí, zapište si do kalendáře
12. 9. 2020 od 19 hodin hrad Košumberk - film
o hraběnce - TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO
a přijďte na ni zavzpomínat v den jejího svátku
Marie, která se narodila 8. 9. 1633. Od tohoto
data až do konce října si hraběnku připomene
ve Slavatovském sále hradního muzea výstavou
různých dokumentů,... spojených s její velkou
osobností a s velkým překvapením.
V sobotu 17. 10. 2020 bude v kostele PM
na Chlumku, v den úmrtí hraběnky roku 1690,
slavnostní vzpomínkový večer s přednáškou
o jejím životě ukončen koncertem.

Nesmíme zapomenout i na prvního stavitele
hraběnčiny hrobky = chrámu Panny Marie na
Chlumku - Giovaniho Alliprandiho Battistu.
Jako mladičký 27letý italského původu přijel
do Čech. Jeho první práce v začátku byla tato
barokní dominanta našeho města Luže. Poté
se usadil v Praze na Malé Straně a začala jeho
velká stavitelská kariéra. Stal se nejvyšším
císařským stavitelem, kterou ukončil stavbou
piaristického chrámu Nalezení sv. kříže v Litomyšli v roce 1720 ve věku 55 let, tudíž letos  
od 13. 3. 2020 vzpomínáme 300 let výročí jeho
úmrtí.
Pokud jste pozorně četli, všimli jste si, jak
se nám letos hodně opakují čísla, obzvláště
číslice 3?

dnešních dnů položeny již ve 22 evropských
zemích, položeno jich bylo už přes 61 tisíc.
Většinu z nich položil autor myšlenky osobně.
Projekt se stal prestižní evropskou akcí, o zařazení do něj se musí žádat dlouho dopředu. Proto také musí být kameny přidělovány postupně,
nelze dostat několik desítek najednou, protože
je příliš mnoho zájemců, a je pouze omezený
počet, který jsou za rok schopni ručně vyrobit.
Zastávka pana Demniga v Luži na letošní
čtrnáctidenní trase umísťování kamenů po Evropě vychází na poslední prázdninový den –
31. srpna v 17 hodin odpoledne. Letos projekt
stejně jako veškerý život v Evropě a celém světě zkomplikovala pandemie koronaviru. Není
tedy ani dnes jisté, zda bude možné, aby pan
Demnig přijel kameny osobně položit, ale kdyby to situace neumožnila, budou nám zaslány,
a město Luže provede jejich pokládku vlastními silami v plánovaném čase.
Můžete se při té příležitosti zúčastnit malé
pietní akce. Na každém místě, kde budou kameny pokládány, si v průběhu instalace povíme o rodině, které se týkají, a kantor židovské
obce Mgr. Daniel Vaněk po jejich umístění nad
nimi pronese tradiční hebrejskou modlitbu za
zemřelé. Pozváni jsou též potomci po zdejších
rodinách.
Židovská komunita v Luži patří historicky
mezi nejstarší v Čechách. Lužská židovská obec
byla významná, o čemž svědčí i fakt, že pod ni
spadala řada měst a obcí bližších i vzdálenějších, včetně královského města Vysoké Mýto.
Nejpočetnější byla komunita zhruba v polovině
19. století, kdy tvořila asi 18 procent obyvatel
Luže, čítala 55 rodin, což bylo 301 osob. V této
době dosáhla takového významu, že zde bylo
sídlo krajského rabína. Po zrovnoprávnění Židů
v roce 1867, kdy poprvé v historii se stali rovnocennými občany monarchie, začal jejich počet ve venkovských obcích pomalu klesat. Jak

padla omezení, začali se svobodně stěhovat do
větších měst a center, která umožňovala jejich
dětem studium /do roku 1848 zakázané/, a kde
mohli snáz provozovat své obchodní živnosti,
které většina z nich vedla. Bylo to dáno historicky, obchod byl jedna z mála možností, čím
se mohli živit, do omezení restrikcí nesměli
vlastnit žádný nemovitý majetek, nemohli se
živit zemědělstvím apod. Ve 20. století již bylo
v Luži (podle posledního sčítání v roce 1930)
pouze 32 osob židovského náboženství. Musíme si však uvědomit, že nacisty nezajímala
náboženská orientace, ale „rasový původ“, deportace proto dopadly i na ty, kteří se sice k náboženství nehlásili, ale stále se narodili židovským rodičům, byli zapsáni v židovské matrice.
Z Luže bylo deportováno 38 osob, vrátilo se
5 lidí. V emigraci se zachránil Josef Schwarz
– Červinka, který o svém životě sepsal vzpomínkovou knihu Trpělivě obnošené tělo. Stejně
jako on, v Anglii, přečkala válku též jedna z židovských lékařek z Hamzovy léčebny, MUDr.
Šeina Živová, provdaná Fleischmannová. Je
znám příběh její dcery Evy a nevlastní dcery
Mileny, provdané Lady Grenfell-Baines, z Proseče, které patří do skupiny tzv. Wintonových
dětí, tedy dětí z Československa, které zachránil před nacisty Sir Nicholas Winton.
V letošním roce bude v Luži položeno prvních 14 kamenů, a to na 5 místech.
Začneme v zmiňovaných 17 hodin na náměstí
Plk. Koukala před domem čp. 164.
První rodina, které budeme letos pokládat
kameny, jsou Červinkovi. Toto jméno se mezi
židovskými rodinami v Luži vyskytuje již od
18. století. S domem čp. 164 je spojena rodina
Nathana Červinky, který v tomto domě zemřel
v roce 1914. Ten ho pro svou rodinu zakoupil
a po něm ho zdědil jeho nejstarší syn Max, který zde žil s manželkou Olgou, rozenou Heimerovou. V domě žila i rodina Maxovy sestry Idy,
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provdané Löwitové, která z něj byla odvlečena spolu s manželem Emilem, synem Jiřím
a rodinou jejich dcery Gerty, provdané Dubové – včetně Gertina manžela Jiřího Duba a jejich malé dcerušky Evy, která se narodila pouhý měsíc před transportem do Terezína. Emil
Löwit zemřel již v Terezíně, jeho syn Jiří byl  
deportován v lednu 1943 do Osvětimi a zavražděn v plynu. Ida Löwitová byla deportována
v září 1943, dostala se do tzv. rodinného tábora,
který byl osudné noci z 8. března 1944 celý zlikvidován a všichni vězni zplynováni. Všichni

ostatní členové rodiny, tedy Červinkovi a Dubovi, zůstali v Terezíně až do roku 1944. Max
s Olgou Červinkovi byli  deportováni v květnu
1944 do Osvětimi a zde byli zavražděni, rodina
Dubových až jedním z posledních transportů
na podzim 1944, které do Osvětimi z Terezína
odjely. Gerta s malou dceruškou neměly při selekci žádnou naději. Pouze Jiří Dub byl zřejmě
ještě vybrán jako práceschopný, dostal se dál
do Dachau, a zde zahynul.
Další rodina Červinkových žila rovněž na
náměstí, dnešní adresa je Husova čp. 49. Byla
to rodina Jindřicha Červinky a jeho ženy Olgy.
Dům čp. 49 pro rodinu pořídil již Jindřichův
otec Albert (Vojtěch) Červinka. S výše zmíněnou rodinou z čp. 164 byli příbuzní, Albert
a Nathan byli bratři, synové Izáka Červinky.
Albert se do domu čp. 49 s rodinou nastěhoval v roce 1884. Z jeho 4 dětí dům zdědil právě nejstarší Jindřich, který se oženil s Olgou
Weissovou z Kameniček. V tomto domě žili
a provozovali obchod obilím a zemědělskými
plodinami. Jindřich se okupace nedožil, zemřel
v roce 1933 a po něm zůstala manželka a jejich tři děti – dcera Irma a synové Karel a Ota.
Olga byla deportována spolu s rodinou dcery
Irmy, která se provdala do rodiny Kopperlovy

HISTORIE
do Proseče, Olga u nich poslední čas před deportací žila (když byli Židé nuceni se sestěhovávat
a jejich domovy obsazovali Němci). Všichni byli
deportováni společně v prosinci 1942 do Terezína, odkud byla Olga již v lednu 1943 odeslána jedním z transportů do Osvětimi. Jednalo se
o transport Cr a podle svědectví byly tyto transporty bez selekce nasměrovány k plynovým
komorám. Stejným transportem byl poslán do
Osvětimi i syn Ota. Starší syn Karel, který žil
před válkou v Hronově, se do Terezína dostal
rovněž v prosinci 1942, a odtud do Osvětimi
hned následujícím transportem po matce a bratrovi v lednu 1943. Také on zde zahynul. Rodina dcery Irmy, která měla v době transportu
tříletého synáčka Petra, zůstala v Terezíně rok.
Do Osvětimi byli manželé Kopperlovi se synkem posláni v prosinci 1943 a podle svědectví
byla v roce 1944 Irma se synkem zastřelena
esesákem přímo na place, když se odmítla od
chlapečka oddělit. Někdy v roce 1944 zemřel
i její manžel Josef.
Poslední kámen se jménem rodiny Červinků
bude položen nedaleko – před domem Husova
ulice čp. 53. K domu čp. 53 a 54 se váže rodina
Weissova, od roku 1884 žil v Luži obchodník se
střižním zbožím Adolf Weiss. Pocházel z Nového Bydžova a jeho manželka Julie byla rozená
Červinková, příbuznost s předchozími rodinami
však stále není dopátrána, byla patrně ještě více
vzdálená. U této rodiny žil již v roce 1921 synovec Rudolf Červinka ze Žamberka, který pracoval ve firmě jako obchodní příručí. Jeho strýc
Adolf Weiss zemřel v čp. 54 již v roce 1922, jeho
teta Julie v čp. 53 v roce 1933. Rudolf Červinka
byl z této adresy deportován v roce 1942 do Terezína a odtud pak transportem v lednu 1943, kde
byl zavražděn v plynu.
Další rodina, které letos budeme pokládat kameny, jsou Vielgutovi. Tato rodina se do  domu
čp. 75 v Husově ulici přistěhovala v roce 1911
z Vídně. Leopold Vielgut zde provozoval výrobu ručního vyšívání. Do Luže se přistěhovali díky jeho druhé manželce Hermíně. S první
manželkou měl Leopold syna Roberta, po její
smrti v roce 1904 se podruhé oženil s Hermínou, rozenou Beranovou ze Sv. Kateřiny. Rodina Beranových se však do Luže přistěhovala,
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Fotografie (z majetku pana Richarda Husche)
jsou z návštěvy u Červinkových, kdy k Olze
Červinkové přijela její sestra Hedvika Huschová
se synkem Ríšou (chlapeček na fotce) a autem
z Prahy přijel také bratr Olgy Artur Weiss s manželkou a dcerkou Ruth (holčička na fotografiích).
Dle věku dětí můžeme fotografie datovat přibližně do let 1931-1932. Holčička Ruth, stejně jako
její rodiče - Artur Weiss a Markéta Weissová, byli
zavražděni v nacistickém lágru Raasika v roce
1942.

a za nimi sem pak přišla i Hermína s manželem
Leopoldem. Měli spolu 3 děti. K nejstaršímu
Robertovi z prvního manželství přibyli synové
Arnošt, Pavel a Karel. V roce 1921 už zde s rodiči žil pouze nejstarší syn Robert, který pracoval ve firmě Leopolda Vielguta. Jeho mladší bratři podle sčítání s rodiči nežili, možná studovali
na školách ve Vídni, odkud pocházeli.
Válka zastihla v Luži již pouze Hermínu Vielgutovou s nevlastním synem a jeho rodinou.
K Hermíně byl osud milosrdný, zemřela doma
v roce 1940. Robert s manželkou Martou, rozenou Pamovou z Oldříše, a dceruškou Gaby byli
deportováni z Luže do Terezína a odtud hned
v lednu 1943 do Osvětimi, kde všichni byli zavražděni v plynu.
Z rodiny se však zachránili dva Robertovi
nevlastní bratři – Arnošt a Karel. Oba přečkali
válku v zahraničí. Není znám rok úmrtí Karla,

OSOBNOST
Arnošt zemřel v roce 1987. Oba žili a zemřeli
v Buenos Aires. Třetí nevlastní bratr Pavel takové štěstí neměl, zemřel v Dachau v prosinci
1944. V USA žijí potomci Arnošta Vielguta,
který se po válce přejmenoval na Havlíka. Jeho
vnučka před nedávnem oslovila město Luže
i autorku tohoto textu, poskytla několik vzácných rodinných fotografií a má velký zájem
o připomenutí zavražděných příbuzných. Jakmile jí to situace dovolí, ráda by se přijela do
Luže na místa, kde žili její předkové, osobně
podívat.
Poslední kámen, který bude v letošním roce
v Luži umístěn, bude v Hamzově léčebně.
Zde před válkou žila a pracovala lékařka, původem z Kišiněva – MUDr. Pesie Elisonová,
provdaná Kopperlová. Přišla do Luže již
v roce 1930 a působila zde až do roku 1938,
kdy musela nucena léčebnu opustit. Byla deportována do Terezína v roce 1942 spolu
s ostatními zdejšími Židy. V Terezíně se seznámila s MUDr. Benno (Bernardem) Kopperlem, synem z továrnické rodiny z Proseče.
I navzdory šílenství války v sobě našli zalíbení
a v Terezíně byli oddáni. Společně byli deportováni v prosinci 1943 do Osvětimi, tam
se však jejich cesty rozdělily. Benno neznámo
kdy zahynul, Pesie řečená v rodině Pola, byla
vybrána jako práceschopná, dostala se pak ven
z Osvětimi na práce do Německa, podílela se na
odklízení trosek bombardování a byla osvobozena v táboře v Bergen-Belsenu. Po válce se do
léčebny vrátila a působila zde až do konce roku
1959 jako primářka plicního oddělení.
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KRÁSNÁ DEVADESÁTKA
Nechce se tomu uvěřit, ale je tomu tak, na
svátek Anny oslaví v plné síle d e v a d e s á t
-k u člen divadelního spolku Jaroslav v Luži pan
Richard H u s c h.
Prakticky celý svůj život zasvětil Ríša ochotnickému divadlu, do kterého vstoupil v mladistvém věku v souborech v Hroubovicích, Chrasti
a naposledy v Luži. Vytvořil spoustu nezaměnitelných poslav v inscenacích jako např. muzikant v Kubatové „Jak přišla basa do nebe nebo
vynálezce v Čapkově „Ze života hmyzu“, Filip
Lang ve Voskovcově a Werichově „Golemu“, Jiří
v Čapkově „Matce“ a tak by se dalo pokračovat
až po postavu Starikova v Gogolově „Ženitbě“.
Ríša Husch vystupoval i v pořadech souboru jako
byly „Ta naše písnička česká“, „Divadelní kukátko“ nebo „Putování po vlastech českých“. V lužském divadelním souboru od roku 1963 odehrál
přes dvacet rolí.
Ač pan Richard Husch již aktivně nehraje, trvá
však jeho zájem o divadlo jako takové; nevynechá jediné divadelní představení na Košumberském letním festivalu.
Lužští ochotníci děkují Richardu Huschovi za
role, kterými rozdával radost divákům a přejeme
mu hodně zdraví do dalších let a mnoho radosti
z divadla.
Seznam her:
M. Kubátová           Jak přišla basa do nebe
Bří Čapkové            Ze života hmyzu

KAM ZA KULTUROU

V a W                      Golem
Tur                           Boj se stínem
Šubrt                        Šejkův jed
K. Čapek                  Matka
V a W                     Nebe na zemi
Frejda                      Strážní domek č. 15
L. Stroupežnický      Naši furianti
Jan Drda                   Jsou živí, zpívají
J. Bor                       Zuzana Vojířová
M. Michálek              
Ta naše písnička česká
Och. Kol.                  Divadelní kukátko
Venclík                     Vrať mi to pyžamo
Aškenázy                 Pravdivý příběh Antonie
Pařízkové
Kol.                          Putování po vlastech českých
Klicpera                  Potopa světa
Na pustém…..
Gogol                       Ženitba

Ty role jsou od roku 1963. Hrál v Hroubovicích
a Chrasti. V Chrasti to bylo v inscenaci Podskalák.
Lužští ochotníci
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POVODNĚ

POVODNĚ 2020
První vlna nečekaných povodní po dlouhé
době na území Luže přihnala řeka Novohradka
posílená Krounkou v neděli 14. 6. 2020. Hladina Novohradky se poměrně rychle vyšplhala na
nebezpečný 3. stupeň povodňové aktivity – tedy
více než 180 cm. Během dne hladina dosáhla maxima až 239 cm! Řeka se rychle vylila na „tradičním“ místě „u vodárny“, kde zaplavila louku
a silnici vedoucí do Dolů. Ta musela být dočasně
hasiči uzavřena.

Radim

Bělá

Problémy voda způsobila v několika sklepích,
zaplaveno bylo několik zahrad. V místní části
Brdo voda tekoucí z Hluboké, kterou nezvládaly ucpané propustky, zaplavila několik sklepů
a nadělala spoustu nepořádku. Další škody přívalové deště způsobily na mnoha dalších místech –
v Domanicích, v Radimi  a Bělé.
Ve Zdislavi v chatové oblasti opět
přívalová voda ze zbožnovských
lesů přinesla velký nános bahna
a na několik hodin zcela zaplavila cestu k chatám. I zde se voda
s blátem dostaly do několika
domů. V Luži Novohradka zaplavila louku u skautského srubu.
Povodňová pohotovost trvala až
do dalšího dne, a tak v Luži zůstala aktivní povodňová hlídka
celou noc až do pondělí. Při těchto
povodních plně fungovaly jednotky hasičů Luže,
Radim, Bělá a Doly.
Druhá vlna povodní přišla velmi brzo – hned
další sobotu 20. 6. 2020. Už od časného rána
řeka velmi rychle stoupala a již kolem 11. hodiny dopolední opět dosáhla 3. stupně povodňové
aktivity. Ten den hladina Novohradky dosáhla až
na 219 cm! Vzhledem k nelítostné předpovědi
jsme se již v pátek 19. 6. 2020 odpoledne začali na velkou vodu připravovat. Měli jsme tedy

připravenou zásobu písku do protipovodňových
pytlů, pytle hasiči rozvezli do rizikových míst
již v pátek a hasiči z Dolů vytvořili výkop před
Brdem tak, že vodu odklonili rovnou do rybníka
a nedošlo tak už znovu ke zbytečnému zaplavení sklepů. Tentokrát se přidaly větší problémy
s Anenským potokem v Bělé a Radimi. Naštěstí ale ani tentokrát nedošlo k zásadním škodám,
ani evakuaci osob a Novohradka, Krounka
i Anenský potok se udržely na většině míst ve
svém korytu, i když „s odřenýma ušima“. Hasiči
hlídali řeky do dalšího dne, dokud hladina Novohradky neklesla pod 150 cm (pod 2. stupeň
povodňové aktivity).
Třetí vlna povodní přišla již téměř v pravidelném intervalu – v pondělí 29. 6. 2020. Ten den
Novohradka dosáhla 3. povodňového stupně
před 14. hodinou. Tentokrát ale mnohem více
škody nadělal přeplněný Anenský potok v Bělé
a v Radimi, kde se voda v korytu neudržela
a zaplavila zahrady, mostky, sklepy a komunikaci v Radimi, která musela být dočasně uzavřena.
Jednotky SDH Radim a Bělá měly ten den opravdu plné ruce práce a ani na chvíli se nezastavily.
V Luži se Novohradka naštěstí v korytu udržela.
Opět pozlobila „lesní strouha“ ze zbožnovských
lesů, která naplavila v chatové oblasti ve Zdislavi
nános bahna a zničila čerstvě opravenou cestu.
A hasiči zase hlídali hladiny Novohradky a Anenského potoka celou noc až do druhého dne.
Město Luže i hasiči mají velmi dobré vztahy
s okolními obcemi, a tak po celou krizovou dobu
probíhala perfektní komunikace mezi obcemi na
řece Krounce a Novohradce, což je v takových
chvílích naprosto nedocenitelné.
Všechny tři povodně daly všem zúčastněným opravdu hodně zabrat, stálo je to mnoho sil
a nervů, aby vše dopadlo dobře.
V Luži a okolí se ale i v tyto dny
dokonce objevili experti, kteří
si chtěli něco dokázat a vytáhli
na tuto vodu člun… No, není co
dodat, snad jen že měli to štěstí
a přežili.
Tyto povodně také opět otevřely tolik diskutované téma
Zdislav
výstavby již povoleného poldru
u Kutřína. Právě takovéto události
by mohla stavba poldru výrazně ulehčit. Dle informací z Pardubického kraje by měla výstavba
poldru začít již letos, tak snad se už opravdu dočkáme a tento projekt splní svůj účel nejen při
povodních, ale i v boji se suchem při zadržování
vody v krajině.
Ještě jednou obrovské díky všem zúčastněným, kteří pomáhali a chovali se zodpovědně!
Veronika Pešinová

SRPEN 2020
PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali za velkou pomoc při všech červnových
povodních všem hasičům z Luže, Bělé, Radimi
a Dolů.
Jménem všech občanů i celého vedení města
Luže Vám srdečně děkujeme za perfektní spolupráci a profesionální pomoc při povodních.
Díky Vám se podařilo povodně zvládnout bez
zásadních škod, díky Vám jsme zlepšili spolupráci s občany ohroženými velkou vodou a díky
Vám jsme dokázali některým dalším problémům
a škodám předejít. Vaše zkušenosti, vytrvalost
a oddanost jsou nedocenitelné a my si Vás všech
neskutečně vážíme. To, jak jste okamžitě všichni vyrazili do akce a pomáhali a hlídali situaci
i několik dní i přes noc, bez nároku na odměnu,
je víc než pomoc nebo služba. Víme, že jenom
DÍKY Vám tu únavu nevynahradí, ale přesto
Vám právem patří!
Veronika Pešinová – starostka města
a Pavel Vodvárka - místostarosta

Povodňová hlídka s hejtmanem

Radim u Sotonu

U vodárny

Novohradka

KAM ZA KULTUROU
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MĚSTSKÁ POLICIE

SRPEN 2020

MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ INFORMUJE
Z činnosti Městské policie
Skutečští strážníci řešili s příchodem léta na
katastrech pověřených obcí množství oznámení občanů, které se týkaly především špatného
parkování, výskytu volně pobíhajících zvířat,
protiprávního jednání na úseku občanského
soužití, veřejného pořádku a majetku, založení
černých skládek, či protiprávního jednání podomních prodejců. Hlídky MP mimo jiné vyjížděli společně s dalšími složkami IZS k několika dopravním nehodám, asistovali posádkám
záchranné služby, objasnili pachatele založení
černých skládek a poškození osobního automobilu a nalezli vozidlo hledané Policií ČR.
Kromě výše uvedeného strážníci provádí měření rychlosti na katastrech pověřených obcí a
vykonávají pěší a automobilovou běžnou hlídkovou činnost.
STRÁŽNÍCI POSKYTLI PRVNÍ POMOC
04. 06. 2020, 12:29 hodin, Skutíčko
Hlídka strážníků reagovala na oznámení
o náhlé nevolnosti osoby v jednom z rodinných domů v obci Skutíčko. Oznamovatel byl
poučen o okamžitém vyrozumění Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje (dále
jen ZZS). Hlídka na místo dorazila do několika
minut ještě před příjezdem posádky ZZS. Zde
bylo provedeno prvotní vyšetření osoby a její
následná stabilizace až do příjezdu posádky
zdravotníků.

STRÁŽNÍCI ŠETŘENÍM ZJISTILI PACHATELE ČTYŘ ČERNÝCH SKLÁDEK
08. 06. 2020, 07:30 hodin, Luže
Dne 8. 6. 2020 v ranních hodinách bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč, že na 3 místech v katastru města Luže někdo založil černou
skládku v podobě pytlů s komunálním odpadem.
Při ohledání všech míst bylo zjištěno, že se jedná
o totožné pytle s odpadem a z toho důvodu bylo

dáno podezření, že původcem skládek je pravděpodobně jedna a tatáž osoba. Přišla na řadu
i velmi nepříjemná práce v podobě ohledání
obsahu pytlů. Dalším několikadenním intenzivním šetřením, vytěžením kamerových systémů
a výslechem množství osob byly zjištěny osoby,
které černou skládku založily. V průběhu šetření
bylo zjištěno další místo, kde podezřelí odložili
odpad - celkem se tedy jedná o 4 černé skládky.
Pro důvodné podezření ze spáchání přestupku
dle zákona o odpadech byl kompletní spisový
materiál včetně důkazních prostředků postoupen věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, který rozhodne o vině a potrestání osob.
ŘÍDIL POD VLIVEM NÁVYKOVÝCH
LÁTEK
10. 06. 2020, 22:47 hodin, Bílý Kopeček, Skuteč
Službu konající strážník byl kontaktován
hlídkou Police ČR  s informací, že by se mohlo ve Skutči a okolí pohybovat osobní vozidlo
Škoda Felicia, které by mohla řídit osoba pod
vlivem návykových látek a bez příslušného
řidičského oprávnění. Ani ne minutu po ukončení telefonátu si strážník uvedeného vozidla
povšiml v ulici Obchvatová ve Skutči. Po zastavení vozidla v místní části Bílý Kopeček bylo
zjištěno, že vozidlo řídí osoba, která nevlastní
řidičský průkaz. Na místo byla přivolána hlídka
PČR, která provedla u osoby test ke zjištění přítomnosti návykové látky, který byl s pozitivním
výsledkem. Osoba byla následně předána hlídce PČR k provedení dalších úkonů.  
PO LUŽI SE POHYBOVAL „NINJA“,
KTERÉMU V CESTĚ STÁLO ZAPARKOVANÉ VOZIDLO
20. 06. 2020, 21:30 hodin, nám.plk. Josefa
Koukala, Luže
Hlídka MP Skuteč přijala oznámení
o tom, že dne 20.06.2020 ve večerních hodinách došlo k poškození osobního vozidla,
které bylo zaparkováno na náměstí v Luži.
Strážníci nejprve provedli vytěžení místního kamerového systému a po zjištění přesné
doby spáchání a několika dalších indicií počali provádět důsledné šetření a vytěžování
osob. Toto vše nakonec přineslo „své ovoce“ - pachatel činu byl vypátrán a k činu se
doznal s odůvodněním, že byl opilý a „chytil
nervy“. Věc byla řádně zadokumentována
a pro podezření ze spáchání přestupku postoupena ke správnímu orgánu k projednání.
Pachateli hrozí kromě náhrady vzniklé škody
i pokuta, která může dosahovat až do výše
50.000,- Kč.

DOPRAVNÍ NEHODA SE ZRANĚNÍM
U KRUHOVÉHO OBJEZDU VE SKUTČI
26.06.2020, 10:56 hodin, Obchvatová, Skuteč
Hlídka MP Skuteč vyjížděla společně
s dalšími složkami IZS k dopravní nehodě se zraněním do ulice Obchvatová ve
Skutči. Zde se strážník podílel společně
s jednotkou SDH Skuteč a posádkou RZP Skuteč na vyproštění osoby z havarovaného vozidla.
STRÁŽNÍK ASISTOVAL ZÁCHRANNÉ
SLUŽBĚ
29. 06. 2020, 09:10 hodin, ul. Jeronýmova,
Luže
Při výkonu běžné hlídkové služby v katastru
města Luže se na strážníka obrátila s žádostí
o asistenci při transportu pacienta do sanitního vozu posádka RZP Chrudim. Strážník
bez zaváhání záchranářům poskytl součinnost a následně společnými silami pacienta se zlomeninou nohy v krčku přenesli
z domu do vozidla záchranné služby.
STRÁŽNÍK NALEZL VOZIDLO HLEDANÉ POLICIÍ
02 07. 2020, 09:05 hodin, Voletice
Při výkonu běžné hlídkové činnosti si službu
konající strážník povšiml podezřelého vozidla,
které již několik dní stálo v obci Voletice. Dle
místní a osobní znalosti bylo patrné, že vozidlo
nepatří osobám, které žijí v okolí. Následnou
lustrací bylo zjištěno, že vozidlo je evidováno
v celostátním pátrání jako hledané. Na místo
byla přivolána hlídka Policie ČR k provedení
dalších úkonů.
Vzhledem k počtu strážníků nemůže městská policie zajistit nepřetržitou službu.
V případě Vašeho zájmu o kontaktování strážníků osobně na služebně, učiňte tak, prosím,
po předchozí telefonické domluvě na pohotovostním telefonním čísle. Strážníci tráví převážnou část pracovní doby v terénu a bez předchozí telefonické domluvy byste je nemuseli
na služebně zastihnout. Pokud se nedovoláte
na pohotovostní telefonní číslo 731 557 507
a věc nesnese odkladu, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.
Veškeré aktuality Městské policie Skuteč
naleznete na oficiálních webových stránkách
www.mp.skutec.cz a na sociální síti Facebook:
Městská policie Skuteč.
Za Městskou policii Skuteč
vrch.kom. Tomáš Brokl
vrchní strážník

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

ZPRÁVY Z BĚLÉ
TENIS
V sobotu 13. června byl odehrán 20. ročník tenisového turnaje jednotlivců. Do turnaje
vstoupilo 19 hráčů ze širokého okolí. Turnaj
provázelo slunečné počasí 29 C. 30 minut po
skončení turnaje však dorazila silná bouřka
s lijákem a kurty byly během chvíle jedno jezero. Hrálo se ve čtyřech skupinách, na jeden set
a beze ztrát. Dva nejlepší ze skupiny postoupili do následného play off. Během turnaje bylo
odehráno 44 zápasů, 376 gamů a 7x zazpíval
i kanárek. 30 minut po skončení turnaje dorazila prudká bouřka a kurty byly během 20 minut
schované pod vodou.
Zápasy play off:
A1 - D2   Kratochvíl  -  Dostál Matěj       1:6
B1 - C2   Tlapa  -  Dostál Jan                      	 6:4
6:2
C1 - B2   Hoffman  -  Tvaroha   
D1 - A2   Herynek Adam  -  Chaluník      	 4:6
4:6
D2 - B1   Dostál Matěj  -  Tlapa         	
6:1
C1 - A2   Hoffman  -  Chalupník           	
o třetí místo :  
6:2
Dostál Matěj  -  Chalupník   	
6:4
finále :   Tlapa  -  Hoffman                   	
Vítězové obdrželi poháry šampaňské a věcnou cenu si odnesli všichni, dle svého konečného umístění.
Konečné pořadí turnaje:
1.  Tlapa Milan  (Pardubice)
2.  Hoffman Jiří  (Bělá)
3.  Dostál Matěj  (Řepníky)
4.  Chalupník Josef  (Skuteč)
5.  Dostál Jan  (Řepník)
6.  Tvaroha Aleš  (Střemošice)
7.  Kratochvíl Jiří  (Skuteč)
8.  Herynek Adam  (Chrast)
9.  Herynek Jiří st.  (Luže)
10.  Horník Lukáš  (Luže)
11.  Černý Martin  (Vrbatův Kostelec)
12.  Tůma Jan  (Luže)
13.  Řezníček Jan  (Radim)
14.  Shejbal Jan  (Pustina)
15.  Hladík Tomáš  (Luže)
16.  Drahoš Dominik  (Skuteč)
17.  Haman Martin  (Skuteč)
18.  Herynek Jiří  (Vysoké Mýto)
19.  Záruba Jaroslav  (Zderaz)
18. ročník memoriálu Vladimíra Jarkovského
v losovaném deblu se hrál v sobotu 27. června. Turnaj byl tradičně zahájen minutou ticha,
přípitkem šampusu s jahodami a členové klubu
předali kytici květin paní Marii Jarkovské. Turnaj odehrálo 7 dvojic v jedné skupině, každý
s každým.
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Po nelítostných bitvách, vzniklo toto konečné pořadí:
18 b.  	
1. Študent Petr / Hladík Tomáš                     	                  
Střemošice / Luže   
15 b.   	
2. Herynek Adam / Tůma Jan                         	                          
Chrast / Luže  
11 b.
3. Tůma Josef / Paulus Jiří st.                       	                           	   	
Luže / Skuteč
7 b.
4. Tvaroha Aleš / Horník Lukáš                       	                    		
Střemošice / Luže
5 b.
5. Dostál Matěj / Dudek Petr                           	       	   	
Řepníky / Hroubovice  
4 b.
6. Dostál Jan / Herynek Zdeněk                     	                    	  	
Řepníky / Bělá
3 b.
7. Herynek Jiří st. / Sychra Jan                       	                          	 	
Luže / Bělá    
Vítězové převzali poháry, šampaňské a věcné
ceny. O předání se postarala paní Jarkovská a šéf
turnaje Jan Sychra st., kteří všem účastníkům předali pamětní medaili na tento ročník. Po turnaji
si zúčastnění zavzpomínali u skleničky na Vladimíra. Nejčastějším vítězem memoriálu je Petr
Študent ze Střemošic, který zvítězil celkem 8x.
Zvítězil v letech 2003, 2004, 2006, 2010, 2013,
2014, 2017, 2020.
Den před turnajem byly všechny kurty po
prudkém lijáku zaplaveny. Pracovní četa ve
složení Herynek Jiří st., Herynek Adam, Hoffman Jiří, Horník Lukáš, Sychra Jan, Tůma Josef
a Tůma Jan, je však dokonale připravili za tři hodiny pro ranní turnaj memoriálu, za což jim patří
poděkování.
12. července se hrál 1. ročník tenisového
turnaje Smíšených dvojic. Turnaj byl kvůli sobotnímu dešti přeložen na neděli, což se stalo poprvé. Jde o nový typ turnaje, který si jistě
v budoucnu najde své hráče a hráčky a rozšíří tak nabídku bělských turnajů. Do turnaje
se přihlásilo 8 dvojic, které bojovali v jedné
skupině, každý s každým. K vidění bylo mnoho pěkných zápasů. Po odehrání 28 zápasů
a v nich 231 gamů, vzniklo toto konečné pořadí
turnaje:
1) Čukanovi Dušan a Renata                             
turnaj vyhráli bez ztráty kytičky
2) Zavadilovi Jiří a Vlaďka                       
3) Pečenkovi Dušan a Eliška                   
4) Táborský Vl. a Ulrichová L.                  
o pořadí rozhodl vzájemný zápas (Pečenkovi 6:3)
5) Hamanovi Martin a Andrea                
6) Herynkovi Adam a Marie                     
7) Novák Fr. a Jarkovská M.                     
o pořadí rozhodl vzájemný zápas (Herynkovi 6:2)
8) Herynkovi Jiří a Šárka                          
Vítězné dvojice obdrželi poháry, šampaňské,
a všichni účastníci si odnesli drobnou cenu. Nejmladší účastnicí turnaje byla Andrea Hamanová
ze Skutče (10 let). Turnaj měl vysokou sportovní
úroveň a všichni účastníci byli turnajem potěšeni.
V příštím roce bude turnaj zařazen opět do kalendáře pořádaných akcí.
8. srpna 12. ročník turnaje Veteránů v tenisové čtyřhře. Přihlášené dvojici musí být sto let

37 : 16
35 : 24
28 : 28
29 : 32
28 : 31
23 : 35
20 : 34

a více, mladšímu z dvojice v letošním roce
45 let. (přihlášeno 17 dvojic) 22. srpna 24. ročník
memoriálu Karla Bláhy v tenisové čtyřhře (přihlášeno zatím 14 dvojic).
Všechny turnaje začínají úderem 8 hodiny
ranní a přihlásit se můžete na tel. 724 289 722
p. Sychra.

NOHEJBAL
  25. ročník generačního turnaje OTEC - SYN
se odehraje na bělských kurtech v sobotu
1. srpna od 9 hodin. Jedná se o nejstarší turnaj tohoto druhu v České republice, nad kterým převzal
záštitu místostarosta města Luže, pan Pavel Vodvárka. Do turnaje je zatím přihlášeno 8 dvojic.

HASIČI
V sobotu 13. června v podvečer zasahovala
naše jednotka u Pýchů a Lauru, kde po bouřce
a prudkém lijáku, natekla voda s bahnem ze
stráně na jejich dvory.
V neděli odpoledne byli hasiči povoláni do
Luže, kde byl na Novohradce, vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Novohradka zde dosahovala až 238 cm. Naše jednotka připravovala
pytle s pískem.
Sovolusky

21 bodů

Bystřice pod Hostýnem 18 bodů
12 bodů
Skuteč
12 bodů
Heřmanův Městec  

42:13
39 : 12  
30 : 30
29 : 21

Skuteč    
Hrochův Týnec
Praha

9 bodů
6 bodů  
6 bodů

25 : 37
26 : 36
26 : 39

Vysoké Mýto

0 bodů

14 : 43

V sobotu 20. června byla jednotka opět
vypomáhat v Luži s pytlováním, protože Novohradka byla opět na 3. stupni povodně. Po
návratu monitorovala celou noc Svatoanenský
potok, který začal během deště opět stoupat
a rozléval se na okolní travnaté plochy. Zabezpečili okolní domy pytlovaným pískem a čerpali spodní vodu ze sklepů.
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Z HAMZOVY LÉČERBNY

Hasiči děkují pí Vlastě Svobodové a sl.Vlastě Brdíčkové, za poskytnuté teplé občerstvení
během jejich sobotního a nedělního nasazení.
Dámy jim navařily čaj, kávu, upekly bublaninu
a větrníky, k večeři servírovaly řízky se salátem
a k sobotnímu obědu pečená kuřecí stehna
s bramborem. O jednotku tak bylo výborně postaráno.
V pondělí 29. 6. zahrozil Svatoanenský potok opět, ale tentokrát větší silou. Voda zaplavila přilehlé zahrady a spodní voda opět zaplavila sklepy. V některých místech bylo až 40
cm vody. Opět došlo na čerpání vody ze sklepů
a zakládaní pytlů s pískem k jednotlivým domům.
Srdečně Vás zveme na soutěž v požárním
útoku dětí o „Pohár starostky“ 29. 8. v 8:00
a 17. ročník memoriálu Jana Stoklasy v požárním útoku družstev mužů a žen se koná ve
sportovním areálu taktéž v sobotu 29. srpna,
a to od 14:00.     
                                         	   JSy
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LÉTO V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ
Máme radost, že již potřetí je v areálu Hamzovy léčebny umístěna keška letní soutěže ČT
Déčko. Letos tato soutěž nese název „Zachraň
trosečníky“ a má za cíl motivovat děti i jejich
rodiče, aby vyrazili na výlety po ČR. Děti pak
sbírají kódy, za které mohou vyhrát různé ceny
a hlavně se zapojí do dobrodružství záchrany
televizních trosečníků.

typů na výlet. Ti, kdo navštíví HL, najdou
u Infocentra nebo u kavárny Nopek QR kód,
jehož stažením do chytrého telefonu obdrží
unikátní kód na získání neomezených mobilních dat na 24 hodin.
Letos v červenci v Hamzově léčebně proběhla historicky první svatba. Domníváme se,
že park s arboretem má velký potenciál stát se
vyhledávaným svatebním místem.
Přejeme Vám krásné léto!
Bc. Veronika Šťovíčková
asistentka ředitele, marketing a PR

Velmi obdobný cíl k poznávání krásných míst v ČR má i kampaň pořádaná
webem Kudyznudy.cz a T-mobile. Hamzova
léčebna do této kampaně přihlásila Hamzův
park a arboretum, aby se stal součástí mapy

AKTUÁLNĚ Z MAS
SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Valná hromada MAS SKCH odstartovala
zahájení příprav spolku na nové období schválením rozšíření území MAS o obce Čankovice
a Ostrov. V této souvislosti stojí za připomínku,
co vlastně členství v naší organizaci umožňuje,
tedy proč stojí za to být členem MAS.
V České republice nenajdete jinou organizaci, která věnuje pozornost regionálnímu rozvoji
cestou všestranné dohody/dialogu mezi veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem.
Jedná se o dobrovolné společenství občanů,
které je nezávislé na politickém rozhodování,
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství
a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských
oblastech hledáním nových forem spolupráce
mezi soukromým a veřejným sektorem. Jedním
z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.
Zařazení území obce do území MAS umožní
svým obyvatelům a všem subjektům podávat
žádosti o dotace do výzev příslušné MAS, tedy
všech operačních programů, které MAS zahrne
na základě znalosti potřeb území do své strategie. Je to vlastně další možnost čerpání dotací,
jejíž velkou výhodou je soutěž s projekty pouze
v rámci území MAS a v případě žádosti bez ne-

•

dostatků a v souladu s potřebami území je zde
98% úspěšnost získání finanční podpory. Podmínky výzev MAS posilují dostupnost pro malé
a střední firmy a menší obce a poradenství MAS
při přípravě záměru je vždy zdarma.
Předpokladem efektivní realizace strategie
(jinak též implementace CLLD) je však hluboký
respekt všech partnerů k dojednaným prioritám
a postupům.  Nyní, co bylo společně dojednáno
(CLLD-Chráníme svůj životní prostor), je skoro splněno a stojíme před novým vyjednáváním
priorit a potřeb na období 2021-2027. K tomu
nám pomáhá také komunitní projednávání nových strategických dokumentů a kulaté stoly
zaměřené dle strategických cílů rozvoje MAS.   
A zmiňované výhody členství?
•
Vliv na budoucí zaměření rozvoje regionu
•
Výhody ve výzvách MAS (délka členství,
aktivní zapojení, zvýhodnění malých obcí
a místních částí) např. žádosti do Malého
Leadera
•
Vyhledávání dotačních možností-pro členy zdarma

•
•
•
•
•
•

Služby dle aktuálních potřeb-tvorba strategických a rozvojových dokumentů, analýz,
realizace komunitních projednání, sběr
a vyhodnocení dat,
Vyhledávání vhodných partnerů pro rozvoj spolupráce, síťování, zaměstnance
Propagace činnosti http://www.regionysobe.cz/, weby, facebook pro členy zdarma
Zjednodušení administrace projektů,
Integrovaná řešení (s dopadem na více aktérů)
Sdílení informací a odborných kapacit
v území
Zapojení do projektů MAS-viz Mapa
úspěšných projektů  a mnoho dalšího.

Těší nás, že ODM Chrudimsko-Hlinecko opět získalo certifikaci na další rok (do
24.6.2021). Tématem tohoto léta jsou tradice,
v našem případě řemeslná, zdravotní a duchovní, a protože nabídka je opravdu pestrá-inspirujte se při hledání letních zážitků na www.
navstevnik.cz.
MAS také nově spustila své facebookové
stránky, budeme rádi za sdílení vašich zážitků,
zkušeností i doporučení ze života všech obyvatel Skutečska, Košumberska a Chrastecka.
KANCELÁŘ MAS SKCH

HISTORICKÉ
STŘÍPKY
KAM
KULTUROU
DEN ZA
S OSOBNOSTÍ
Z Luže v muzeu
V rámci tohoto celoročního seriálu vám, vážení čtenáři, nabízím nyní předměty hned dva.
Jedná se o dvojici porcelánových hrnečků o objemu 0,25 ml. Každý z hrnečků je zdoben jinou
malbou, oba výjevy ale přibližují
areál Tuberkulosní léčebny v Luži.
Takové předměty nazýváme pouťové nebo upomínkové.
První z hrnečků představuje pohled na budovu, v jejímž průčelí (a
při náležitém zvětšení obrázku ) lze
přečíst nápis „PAVILON B“. Podél
pavilonu vede rovná pěšina lemovaná stromky až ke zřícenině našeho hradu Košumberk. Ve spodní
části najdeme doplňující informace
v textu: „Luže. Zemský léčebný
ústav Košumberk“ .    Na druhém
z hrnečků pro změnu v horní části obrázku najdeme následující text : „Luže. Zemský léčebný
ústav“. Malba hrnečku zachycuje věrně hlavní
vjezd a administrativní budovu věhlasné léčebny,

a to včetně dvou majestátních sloupů s plůtkem. Tyto sloupy v minulosti elegantně uzavíraly prostor před hlavním vjezdem do parku.
Postaveny byly v polovině 20. let 20. století
a horní části zdobilo osazení praktickými lu-

cernami. Jejich stopa mizí v 60. letech 20.
století, kdy musely pravděpodobně ustoupit
výstavbě a budování nových ulic v bezprostředním okolí areálu léčebny.
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Bohužel hrnečky nejsou nijak značeny, proto bohužel dnes nezjistíme, která z porcelánek je vyráběla a kde byly malovány. Přelom
19. a 20. století byl obdobím, kdy takové předměty – ať již malované hrnečky či pivní sklenice nebo vázičky - patřily k velmi
oblíbeným dárkům na památku
z míst nejen poutních či lázeňských,
ale také z různých zajímavých turistických destinací i docela obyčejných městeček.
Dvojice hrnečků byla do fondu
muzea získána v roce 1974 z pozůstalosti. Víme, že jejich majitelka se
narodila v roce 1912 a byla vdovou
po dlaždiči z Vysokého Mýta - Vinic.
Jak se Vám líbí?
(pokračování příště)
Soňa Krátká - Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě

KAM ZA KULTUROU
17. KOŠUMBERSKÝ DĚTSKÝ DEN
V NEDĚLI 6. ZÁŘÍ2019 OD 13:30 HODIN NA
NÁDVOŘÍ HRADU KOŠUMBERK
tentokrát na téma:
HRAVĚ s JANEM ÁMOSEM KOMENSKÝM
PROGRAM:
Od 13:00vstup
Ve 13:30zahájení programu
Program zahájí sám Jan Ámos se svým ochráncem Karlem starším ze Žerotína. Děti potom
budou moci procházet různá stanoviště, kde se dozvědí zajímavé informace ze života Jana
Ámose a s postavami budou plnit aktivity a úkoly dle Komenského konceptu škola hrou. Na
stanovištích se setkají s Komenského synem Danielem, který byl jeho písařem, dále je bude
čekat zeť Petr Figulus, Albrecht z Valdštejna, manželka Marie Dorota Komenská, malíř
Rembrandt – přítel Komenského, švédská královna a hlavně Všezvěd Všudybud a další. Po
splnění úkolů na stanovištích a vyplnění kartičky si děti budou moci vybrat lákavé odměny ☺
Dětský den bude také obohacen o putovní výstavu o Janu Ámosu Komenském – Jak chtěl
změnit svět(k výročí 350 let úmrtí J. A. Komenského)
Od 16.00losování tomboly – čekají vás lákavé výhry!
Od 16.30divadelní představení dětí ze ZUŠ Luže pod vedením paní učitelky Hrubé
Současná situace umožňuje konání dětského dne v neděli 6. září bez omezení. Pokud by se
situace měnila, tak prosím sledujte informační kanály města Luže, díky za pochopení.
Dětský den pořádají dobrovolníci z humanitární organizace ADRA a Církve adventistů
sedmého dne ve spolupráci s Městským úřadem v Luži. Vstupné 30,- Kč. Výtěžek bude
věnován humanitární organizaci ADRA na nemocnici v keňském Itibu. Program se uskuteční
za každého počasí – jste srdečně zváni!
Za tým organizátorů
Čestmír Šťovíček
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STŘÍPKY ZE ZUŠ
Vás srdečně zve na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
DVOJIC
Kde: rybník pod Voleticemi
Kdy: 5. 9. 2020 od 7 do 14 hod.
❑
❑

Divadlo ZUŠ Luže 25. 6. 2020

❑

prezentace od 5 do 7 hod.,
předprodej 4. 9. 2020 od 18 do 20 hod. u rybářské chaty
startovné: 600,-Kč za dvojici.

Zúčastnit se může kdokoli (i bez rybářského lístku).
Soutěží se o hodnotné ceny. Občerstvení zajištěno.
Propozice závodů naleznete na www.rybariluze.cz.

Rybářské závody dětí
Kdy: 6. 9. 2020 od 7 do 11.30 hod.
❑
❑
❑

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Luže 25. 6. 2020

prezentace od 6 do 7 hod.
startovné: 100,-Kč
maximální věk závodníka je 15 let.

KAM ZA KULTUROU

SRPEN 2020
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2020
ČERVENec - SRPEN
ČERVENEC
3. 7. od 20,00 hod.
VERNISÁŽ KERAMIKY A VITRÁŽÍ
Hrad Košumberk
Vstupné zdarma

4. 7. od 20,00 hod.
POUŤOVÁ ZÁBAVA
– SKUPINA ARZEKT
Hřiště Luže | Vstupné: 70 Kč

4. 7.- 30. 8.
PRODEJNÍ VÝSTAVA KERAMIKY
A VITRÁŽÍ
Hrad Košumberk

5.- 6. 7. od 11, 13, 14, 15, 16,00 hod.
ŠERMÍŘI
Hrad Košumberk
Vstupné: 70 Kč | 35 Kč

10. 7. od 21,30 hod.
PŘES PRSTY – Letní kino
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

11. 7. od 20,00 hod.
NAŠI FURIANTI DS Libošovice
Divadlo | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

12. 7. od 15,00 hod.
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Divadlo Kozlík, Hrad Košumberk
Vstupné: 50 Kč | 25 Kč

12. 7. od 15,00 hod.

16. 7. od 21,30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Letní kino | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

17. 7. od 20,00 hod.
PYTLÁCKÁ NOC – III. CENOVÁ
ZÁBAVA | Hrad Košumberk
Vstupné: 80 Kč

18. 7. od 20,00 hod.
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
Divadlo Vamberk | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

Radim | Vstupné dobrovolné

19. 7. od 10,00 do 17,00 hod.
UKÁZKA DRAVCŮ
Hrad Košumberk
Vstupné: 50 Kč | 25 Kč

19. 7. od 15,00 hod.
PERNÍKOVÁ POHÁDKA
Kostel Janovičky

24. 7. od 21,30 hod.
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Letní kino | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

25. 7. od 14,00 hod.
POSEZENÍ S DECHOVKOU
ZDOUNEČANKA
Sportovní areál Bělá

25. 7. od 20,00 hod.
KAPSY PLNÉ ŠUTRŮ – Divadlo
Amadis Brno | Hrad Košumberk
Vstupné 100 Kč | 50 Kč

26. 7. v 15,00 hod.
VODNÍKOVA HANIČKA – Divadlo pro
děti, DS Srdíčko VM | Hrad Košumberk
Vstupné 50 Kč | 25 Kč

31. 7. od 21,30 hod.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Letní kino | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

KONCERT ÚČASTNÍKŮ MISTROVSKÝCH
KURZŮ V LITOMYŠLI

Kostel Janovičky

18. 7. od 17,00 hod.

MEZI-TÓNY, ZAHRADNÍ MULTIŽÁNROVÝ
FESTIVAL „Zahrada Sochorka“

SRPEN
1. 8. od 9,00 hod.
25. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE OTEC – SYN
Sportovní areál Bělá

1. 8. od 20,00 hod.
DON QUICHOTE A SANCHO PANCHA
Divadlo Commedia Poprad
Hrad Košumberk | Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

2. 8. od 20,00 hod.
ZAKLETÉ PÍRKO
Letní kino pro děti | Hrad Košumberk
Vstup zdarma

7. 8. od 20,30 hod.
BOBULE 3 – Letní kino
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

8. 8. od 8,00 hod.
8. 8. od 20 hod.
12. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE ANI ZA MILION – Divadlo DS Neruškruh
VETERÁNŮ V TENISOVÉ ČTYŘHŘE
Hrad Košumberk
Sportovní areál Bělá
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

9. 8. od 15,00 hod.
DĚTSKÉ DIVADLO – Z tajného deníku
Smolíčka Pé | Hrad Košumberk
Vstupné: 50 Kč | 25Kč

14. 8. od 20 hod.
POUŤOVÁ ZÁBAVA – skupina Quattro
Hřiště Luže
Vstupné: 70 Kč

15. 8. od 20,30 hod.
JOKER – Letní kino
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

16. 8. od 15,00 hod.
KŮŇ VALDA A JEHO PSÍ KOUSKY
– PŘEDSTAVENÍ S ŽIVÝM KONĚM
Hrad Košumberk | Vstupné: 50 Kč | 25 Kč

21. 8. od 20,30 hod.
STAŘÍCI – Letní kino
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

22. 8. od 8,00 hod.
24.ROČNÍ MEMORIÁLU K. BLÁHY
V TENISOVÉ ČTYŘHŘE
Sportovní areál Bělá

22. 8. od 20,00 hod.
S TVOJÍ DCEROU NE – divadlo DS
J.K.Tyla Meziměstí | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

23. 8. od 13,00 hod.
RECESNÍ FESTIVAL POULIČNÍHO
JÍDLA 3.ROČNÍK
Hrad Košumberk

28. 8. od 20,30 hod.
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Letní kino | Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

29. 8. od 9,00 hod.
17.ROČNÍK MEMORIÁLU J.STOKLASY V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sportovní areál Bělá

29. 8. od 20 hod.
P. P. S. – DS Duha Hlinsko
Hrad Košumberk
Vstupné: 100 Kč | 50 Kč

30. 8. od 20,00 hod.
LVÍ KRÁL – Letní kino pro děti
Hrad Košumberk
Vstup zdarma

5. 9. od 17,00 hod.
POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ S GRILOVANÝM MASÍČKEM
Sportovní areál Bělá

5. 9. od 16,00 hod.
MĚSTSKÉ SLAVNOSTI – ZUŠ Luže, Bol-

aso, The Krabice Revival Band, Rammstein revival

Hrad Košumberk | Vstupné: 70 Kč | 35 Kč

Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE na

facebook.com/MestoLuze A www.luze.cz
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Vítání občánků 13. 6. 2020

Petr Michal

Matěj

Barborka

Neša

Anežka

Karolínka

Vojtíšek
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