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Informační měsíčník města Luže

ÚVODNÍ SLOVO
Milí Radimáci,
v úterý 11. 8. 2020 proběhla koordinační
schůzka, která se týkala rekonstrukce opěrných zdí a silnice v Radimi.   Schůzky se
zúčastnili zástupci Správy a údržby silnic
(investor), zástupci firmy M-Silnice (zhotovitel opěrných zdí), zástupci firmy Swietelsky (zhotovitel nové silnice), zástupce firmy
pro řešení dopravního značení a objížďky,
zástupci města Luže a zástupce osadního
výboru Radim. Na koordinační schůzce byly
již konečně domluveny konkrétní termíny rekonstrukcí:
7. 9. 2020 začne rekonstrukce opěrných
zdí, která má trvat dle smlouvy 64 dní (provádět ji bude firma M-Silnice). Při této rekonstrukci dojde nejspíš k částečné uzavírce
průjezdu Radimí – projedou pouze autobusy
a místní obyvatelé a dopravu budou usměrňovat semafory. Ostatní budou muset jezdit

přes Voletice. Doprava směrem na Dobrkov
omezena nebude.
Vzhledem k zimnímu období nebude možné ihned navazovat s rekonstrukcí povrchu
silnice a firma Swietelsky tedy začne kompletní rekonstrukci komunikace včetně obrub hned na začátku dubna 2021. Firma má
na celou stavbu 77 dní dle smlouvy. Během
této rekonstrukce už ovšem bude muset dojít
k úplné uzavírce průtahu Radimí, zde tedy
počítejte s většími omezeními.
A samozřejmě chodník Radim… Projekt
chodníku je již připraven. Nyní pracujeme
na všech nutných souhlasech a vyjádřeních
a hned potom zažádáme o stavební povolení. Pokud vše půjde dobře, pak by i chodník
v Radimi měl být vystavěn během roku 2021.
Součástí chodníků budou samozřejmě i nové
autobusové zastávky, které budeme vybírat
ve spolupráci s osadním výborem. Nyní nově

1977

pracujeme na přípravě doprojektování chodníku – spojky mezi Radimí a Luží, který by
navazoval na nový chodník v Radimi a vedl
až ke kruhovému objezdu. Tak snad se vše
vydaří a konečně se dostojí dávnému slibu.
Na tomto místě bych ráda poděkovala
panu zastupiteli a občanu Radimi – Michalu
Zlesákovi, který se velmi aktivně podílel na
všech vyjednáváních s výše uvedenými úřady
a pomáhal nám, aby se celá rekonstrukce konečně pohnula z místa. Děkujeme také radnímu Pardubického kraje – Michalu Kortyšovi,
který celou akci odstartoval na půdě Pardubického kraje. A největší díky patří Vám –
občanům Radimi za trpělivost a pochopení
a ochotné podepsání petice, protože to nebyla
a není žádná procházka růžovým sadem, ale
vyplatilo se to. Děkuji.
Vaše starostka Veronika
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KAM VYRAZIT
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

INFO Z RADNICE
Neděle 13. 9. od 15:00		
MYŠÍ LOVEC HANIBAL A MALÉ NOČNÍ
STRAŠIDLO divadlo pro děti
Hrad Košumberk
Čtvrtek 17. 9. od 19:00
Zdeněk Izer – NA PLNÝ COOLE
Sokolovna Luže
Sobota 19. 9. od 8:00		
POSLEDNÍ TENISOVÁ SMEČ ZA JIRKU
KREMLIČKU
Sportovní areál Bělá

Sobota 5. 9. od 7:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DVOJIC
Voletický rybník

Sobota 19. 9. od 13:00		
OSLAVY 145. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
LUŽE
Stadion Luže

Neděle 6. 9. od 7:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ
Voletický rybník

Neděle 20. 9. od 8:30		
BĚH PRO LINDU
Hrad Košumberk

Neděle 6. 9. od 13:30
17. KOŠUMBERSKÝ DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk

Neděle 20. 9. od 14:00 a 18:00
HRÁTKY S ČERTEM – divadelní představení
Hrad Košumberk

12. 9. – 17. 10. 10:00 – 17:00
VÝSTAVA MARIE MAXMILIÁNY EVY
TEREZIE
Hrad Košumberk

Čtvrtek 24. 9. od 18:00		
KLUB ZDRAVÍ – NORDIC WALKING
Volnočasové centrum Luže

Čtvrtek 10. 9. od 15:30		
UKLIĎME LUŽI A OKOLÍ
Náměstí Plk. J. Koukala Luže
Sobota 12. 9.  od 13:00
HRABĚNČINA STEZKA
Start u hasičské zbrojnice v Luži
Sobota 12. 9. od 17:00		
OSLAVY 330. VÝROČÍ ÚMRTÍ MARIE
MAXMILIÁNY
Hrad Košumberk

NOVÁ NÁSTĚNNÁ TURISTICKÁ MAPA NA NÁMĚSTÍ
Na budově Městského úřadu vedle Turistického
informačního centra je nově umístěná nástěnná
turistická mapa. Projekt byl zrealizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci
s Klubem českých turistů zastoupeným panem
Josefem Vítkem, kterému tímto děkujeme.
TIC

Sobota 26. 9. od 8:00		
DEN MYSLIVOSTI
Hrad Košumberk
Sobota 26. 9. od 15:30		
KLUB CESTOU NECESTOU: HAVAJSKÉ
OSTROVY
Konferenční sál Hamzovy léčebny

ZÁŘÍ 2020
STAVEBNÍ ÚŘAD

Změna úředních hodin na
stavebním úřadě v Luži
Úřední dny pro veřejnost na stavebním úřadě
v Luži jsou nyní POUZE v pondělí a ve středu
7:30 – 11:30 a 12:30 – 16:30.
Ostatní dny je třeba se předem objednat
u nového referenta Bc. Petra Kosáčka na
stavebniurad@luze.cz nebo na tel: 469 671 126.
Děkujeme za pochopení!

OKÉNKO Z ÚŘADU
V dalším okénku z úřadu Vám představíme
fungování odboru Kanceláře starostky a místostarosty města Luže, který zastává paní Bc.
Lada Vodičková.
Mezi její kompetence patří zpracovávání korespondence starostky a místostarosty. Shromažďuje materiály pro jednání zastupitelstva města,
rady města a porady vedení městského úřadu,
vyhotovuje zápisy z těchto jednání a zajišťuje
zasedání organizačně. Dále zpracovává veškerou poštu městského úřadu, zajišťuje provoz
a správu datové schránky města Luže, zveřejňování písemností na úřední desce města Luže, a to

Neděle 4. 10. od 17:00		
MUSICA NOVA – komorní koncert
Poutní Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
V rámci 122. výzvy Operačního programu
Životního prostředí – Prevence vzniku odpadů,
podalo město Luže žádost o dotaci na pořízení
zahradních kompostérů do domácností a na pořízení štěpkovače pro technické služby.
Příprava žádosti a projektu probíhala do
května 2020, příjem žádostí byl ukončen k 30.
červenci 2020. Informace o tom, zda město dotaci obdrží by měla být známa v průběhu podzimu letošního roku, kompostéry by měly být
k dispozici v polovině r. 2021.
Celkový očekávaný rozpočet projektu je
3. 262. 000 Kč bez DPH, přičemž výše požadované podpory tvoří 85 %, 15 % tvoří
vlastní náklady.

i elektronicky. Vede přestupkovou agendu pro
území města Luže a obcí Jenišovice, Hroubovice, Střemošice a Bílý Kůň. Vyřizuje podání
a stížnosti jak fyzických, tak právnických osob.
Vede evidenci klíčů budov a organizuje provoz
služebních vozidel. Další činností je evidence
smluv města, archivace a skartace dokumentů,
zajišťování správy skladu městského úřadu. Zajišťuje rezervaci sokolovny města Luže, včetně
agendy krátkodobých nájemních smluv. V neposlední řadě vykonává agendu spojenou s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů – Luže,
Bělá, Doly, Radim a Srbce. Lada je duší celého
úřadu, organizuje a zajišťuje chod úřadu po materiální stránce.
TIC

INFO Z RADNICE
ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Marií Kosteleckou – 82 let
Jiřím Kremličkou – 57 let
Vlastou Brdíčkovou – 53 let

Na Městském úřadě v Luži oslavili zlatou svatbu
Jaroslav a Věra Lorencovi

V kostele Panny Marie v Janovičkách
uzavřeli manželství
Jan Pidhorodecký a Jolana Slavíková

Na hradě Košumberku uzavřeli manželství
Marek Baláž a Klára Boukalová

NOVÉ INFORMAČNÍ
TABULE NA HRADĚ
KOŠUMBERKU
Při vstupu na hrad Košumberk z lávky se můžete nově setkat s velkou informační tabulí se
stručnou historií o lokalitě a s mapou areálu. Na
vyhlídce hradu je také nově umístěno 6 menších
cedulí, kde naleznete informace o okolí.

ZÁŘÍ 2020
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REVITALIZACE VEŘEJNÉ ZELENĚ
VE MĚSTĚ LUŽE
Po více než roce příprav začíná realizace projektu,
který během příštích tří let promění podobu veřejné zeleně nejen v Luži, ale i místních částech.
Od konce července víme, že projekt s rozpočtem
cca 5 mil. Kč bude podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím
Místní akční skupiny Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s. Přípravy projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci se již v minulém roce zhostila firma Atregia, s.r.o., organizaci
veřejné zakázky na zhotovitele na jaře letošního
roku zajistil JUDr. Petr Navrátil. V rámci veřejné
zakázky podalo nabídku celkem osm uchazečů
a zvítězila firma s nejnižší nabídkovou cenou
splňující zároveň všechny požadavky a kritéria.
Jedná se o společnost VYKRUT zahradní služby
a.s. z Ostravy. Její pracovníci se na podzim letošního roku pustí do ošetření stávajících dřevin,
kácení a výsadeb dřevin. V dalších letech se přidají výsadby trvalkových záhonů, zakládání trávníků, parkové úpravy a doplnění městského mobiliáře. Následná péče o vysazené stromy, keře,
trávníky a záhony bude ze strany zhotovitele
probíhat do konce roku 2023. Proměnou projde
lokalita v ulici Jeronýmova u řeky Novohradky,
která bude upravena na park s odpočinkovými
místy a záhony trvalek a jarních cibulovin. Na
náměstí Plk. Josefa Koukala dojde především

k ošetření javorů a proměně travnatých ostrůvků na záhony s půdopokryvnými růžemi. V ulici
Komenského bude upraveno prostranství kolem
sochy sv. Floriána, kde nová cestička zpřístupní sochu všem zájemcům a nabídne posezení
na nových atypických lavičkách. Prostranství
u Základní umělecké školy bude zbaveno náletových dřevin a doplněno o mobiliář, v lokalitě
u sportovního areálu a v parku u kostela na Chlumku dojde spíše k ošetření stávajících stromů,
u hřbitova v Luži k náhradě přestárlých zeravů za nové. Proměnou projde i park za domovem pro seniory, kde dojde k úpravě pěšiny
a vybudování míst k posezení obklopených keři
a trvalkovými záhony. Do projektu jsou zahrnuty i zahrady hradu Košumberk, kde je nezbytné vybudovat kvalitní pastviny pro jelena
a laně. V neposlední řadě proběhne ošetření dřevin na návsi v Srbcích a ve sportovním areálu
v Bělé, úprava prostranství u křížku u domova pro seniory v Bělé a revitalizace přilehlého
jabloňového sadu. Na správnou realizaci podle
projektové dokumentace bude po celou dobu
zakázky dohlížet technický dozor Bc. Petr Fišer.
Podrobnosti k jednotlivým lokalitám jsou zveřejněny na stránkách www.luze.cz v části Projekty
města.
		
Ing. Hana Broklová

FUA LIBEREC

UZAVÍRKA SILNICE

Prezentace návrhů studentů FUA Liberec na
řešení rekonstrukce schodů z náměstí a Jeronýmovy ulice
Zveme Vás v pátek 25. 9. 2020 v 17:00 do
lužské sokolovny, kde bude probíhat prezentace
návrhů na řešení rekonstrukce schodů z náměstí  
a celého prostranství v Jeronýmově ulici.

Od 3. srpna do 15. listopadu 2020 bude
obousměrně uzavřena silnice Skuteč – Štěpánov!! Důvodem je oprava mostku u Štěpánovského rybníka.
Objízdná trasa je vedena ze Skutče i z Luže
od kruhového objezdu přes Podlažice.

POČÍTAČOVÝ KURZ

O NEJLEPŠÍ KANČÍ GULÁŠ

Zájemci o počítačový kurz – začátečníci z řad
seniorů se mohou hlásit na TIC v Luži osobně, mailem tic@luze.cz nebo telefonicky na
736 481 206.

V rámci Dne myslivosti, který se koná v sobotu
26. 9. 2020 na hradě Košumberku, se můžete
přihlásit do soutěže o nejlepší kančí guláš. V případě zájmu volejte na tel: 608 410 987

UNIVERZITA 3. VĚKU
Další semestr Univerzity 3. věku začínáme
v úterý 6.10.2020 v 17 hod. ve Volnočasovém centru. Další zájemci z řad seniorů se
mohou hlásit na TIC v Luži osobně, mailem
tic@luze.cz nebo telefonicky na 736 481 206.
Těšíme se na Vás

SOUTĚŽ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým za účast
a květinové dary při posledním rozloučení
s paní Stefanii Tláskalovou, které se konalo
21.05.2020 ve smuteční síni ve Skutči.
Zarmoucená rodina, manžel a synové
Richard a Michal
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Město Luže pořádá program pro celou rodinu u příležitosti oslav
330. výročí úmrtí hraběnky ze Žďáru Marie Maxmiliány Evy Terezie Žďárské s názvem

HRABĚNČINA
STEZKA
Sobota 12. 9. 2020 od 13:00 – 15:00
Start: U hasičské zbrojnice v Luži

Těšit se můžete na příjemnou procházku
po Luži s osmi zastaveními na zajímavých
místech, kde se dozvíte něco o významných historických osobnostech Luže a zároveň se pobavíte.

Zápisné 50,- za rodinu
Občerstvení a možnost zakoupení špekáčku na opékání na hradě zajištěno.

Po skončení stezky na hradě pokračuje
program oslav.

Poslední zastavení je v cíli

na hradě Košumberku, kde navazuje
soutěž o nejlepší Hraběnčiny řezy.
Oceněn bude každý dětský účastník.

!! SOUTĚŽ !!
V rámci oslav 330. výročí úmrtí hraběnky
Marie Maxmiliány Evy Terezie Žďárské ze
Žďáru pořádá město Luže soutěž o
nejlepší Hraběnčiny řezy!
Soutěž proběhne 12. 9. 2020 od 16:00 17:00 na hradě Košumberk.
Zájemci se hlaste v Turistickém
informačním centru v Luži nebo na tel:
736 481 206.

Pořadatel: Město Luže

INFO Z RADNICE

INZERCE
PRODÁM
piano (Lorenz B. Vaskova), šicí obuvnický stroj (Ramenovka) r. výroby začátek 20
století, dvoukotoučová Glazka s odsáváním,
Glazka-válec s odsáváním, Frézka s odsáváním, vše cena dohodou na tel. č. 777 883 717

KOUPÍM
Koupím gramofonové desky, mimo
vážné hudby, dechovky a lidovky.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

RICHARD HUSCH
Je to štěstí nebo prokletí,
že právě já se dožil devadesátiletí?
Nechtělo se mi to ani zdát,
že tolik lidí mi přišlo přát.
Zástupci městského úřadu
přišli první, aby nebyli pozadu.
Také pracovníci historie
využili této chvíle.
Ti, co po cestě prošlapují botky,
„šmajdy“, všude dělají fotky.
Cvičenky a cvičenci
jsou také mí oblíbenci.
Všem za účast děkuji,
že už hodný budu Vám slibuji.

ZÁŘÍ 2020
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ARCHITEKTONICKO – KRAJINÁŘSKÁ

SOUTĚŽ NA ŘEŠENÍ NÁVRŠÍ POUTNÍHO
KOSTELA NA CHLUMKU
Jak již jistě víte, město Luže vyhlásilo před
několika měsíci architektonicko-krajinářskou
soutěž na řešení návrší poutního kostela na
Chlumku. V pátek 14. 8. byl poslední možný
termín odevzdání soutěžních návrhů. Do soutěže se nám přihlásilo 12 architektonických
kanceláří z celé ČR.
Výsledky soutěže zatím ještě neznáme,
protože zasedání poroty soutěže se koná
až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje. Ve
dnech 20. a 21.8. proběhne hodnotící zasedání poroty, na kterém porota rozhodne
o pořadí umístění návrhů. Město Luži
v porotě reprezentují někteří členové zastupitelstva města, dále je pak porota tvořena odbornou veřejností a také přizvanými odborníky. Mezi přizvané odborníky
patří např. zástupce památkové péče Chrudim
a také členka školské rady ZŠ Luže. Odbornou veřejnost pak zastupují zkušení architekti a krajináři, kteří se již zúčastnili mnoha

celostátně vyhlášených soutěží, patří k nim
zvučná jména, jako je třeba osobnost sochaře
a výtvarníka Kurta Gebauera.  
Pokud vše proběhne podle plánu, 21. 8. budeme znát vítězné návrhy soutěže.
Rádi bychom občany města Luže se všemi návrhy seznámili. Od pondělí 5. 10. bude
možné si soutěžní návrhy prohlédnout. Výstava bude probíhat v sokolovně města Luže
a bude možné ji navštívit po telefonické
domluvě. Každé pondělí pak od 16:30 do
17:30 bude během měsíce října probíhat komentovaná prohlídka soutěžních návrhů vedená architektem města, MgA. Petrem Budilem.  
Doufáme, že se vám budou soutěžní návrhy líbit a že tato soutěž bude důstojným začátkem pro město tak významného projektu,
jakým návrší poutního kostela na Chlumku
jistě je.
Termíny k prohlídce jsou k dispozici na
tel: 603 507 758

INVESTIČNÍ AKCE
V červenci byla dokončena zpevněná komunikace v ulici Dukelská, včetně výměny
kanalizace a vodovodního řadu, za celkovou
částku 1 358.370,- Kč. Zhotovitelem je firma
Instal Chroustovice s.r.o.
V květnu letošního roku bylo vypsáno vý-

běrové řízení pro všechny stupně projektové
dokumentace, na zrealizování vodovodu pro
místní části Brdo, Doly, Rabouň a Janovičky.
Komise pro otevírání obálek vybrala uchazeče VS Chrudim, se kterým byla podepsána

smlouva. Cena zakázky je 565 tisíc Kč a předpokládané dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
je listopad 2021.
Během letních prázdnin jsme nechali opravit některé místní komunikace, a to v ulici Poděbradova („Pod ptákem“), ulici Svatopluka
Čecha, místní komunikace na Košumberku
v okolí kovárny. A už plánujeme další opravy
našich komunikací.
V srpnu, během provozní přestávky v mateřské školce, začala výměna povrchu terasy
před vchody do tříd mateřské školky. Těšit se
můžete na novou a rovnou zámkovou dlažbu.
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KAM ZA KULTUROU

ZÁŘÍ 2020

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

Zveme Vás na přednášku na téma

NORDIC WALKING
s Květou Ceplovou

24. září 2020 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

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení z 36. schůze Rady
města Luže konané dne 22. 07. 2020
v 15:00 hod. v zasedací místnosti na
MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, J. Kopecký, M. Hrnčál, M. Zlesák,
V. Volejník, M. Sýs
Omluveni: P. Vodvárka

Rada města schvaluje:
01/36
Příkazní smlouvu s příkazníkem Atregia s.r.o.
na zajištění výkonu autorského dozoru v rámci
projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě
Luže“, dle přílohy.
02/36
Příkazní smlouvu s příkazníkem Atregia s.r.o.
na zajištění kompletního manažerského řízení
přípravy a realizace projektu „Revitalizace veřejné zeleně ve městě Luže“, dle přílohy.
03/36
Smlouvu o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Pardubického kraje na „Odstranění
znečištění a závad na komunikacích v katastru
území obce způsobené staveništní dopravou                  
v souvislosti s výstavbou dálnice D35“, dle přílohy.
04/36
Smlouvu č. OKSCR/20/22963 o poskytnutí
dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů
činných v oblasti kultury a památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2020, dle přílohy.
05/36
Rozhodnutí o výběru zhotovitele Věra Nosková, Roztoky u Jilemnice, IČ:61198820 na
veřejnou zakázku Pasport veřejného osvětlení,
dopravního značení a městského mobiliáře, dle
přílohy.
06/36
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Věra Nosková,
Roztoky u Jilemnice 309, 512 31, IČ: 61198820
na zpracování pasportu veřejného osvětlení,
dopravního značení a městského mobiliáře,                   
dle přílohy.
07/36
Příkazní smlouvu s příkazníkem Centrum
evropského projektování a.s. na poskytnutí
poradenské činnosti a komplexní zpracování
elektronické žádosti o dotaci v rámci projektu
„Rekonstrukce rybníka ve městě Luže, místní
části Dobrkov“, dle přílohy.
08/36
Objednávku na výrobu a montáž oken a dveří
do objektu Komenského 241 od zhotovitele
Truhlářství ZIMA s.r.o., Ústecká 322, Potštejn,
IČ: 25297856 dle cenové nabídky a pověřuje
starostku města podpisem smlouvy o dílo připravené v souladu s touto cenovou nabídkou,
dle přílohy.
09/36
Smlouvu o poskytnutí finančního daru
č. OŽPZ/20/23052 od Pardubického kraje ve
výši           75 000,- Kč na likvidaci škod na majetku obce a zajištění bezpečnosti občanů bezprostředně souvisejících s živelnou pohromou
(povodeň), která obec zasáhla v měsíci červnu
2020, dle přílohy.
10/36
Rozhodnutí organizace Spolek přátel Hamzova parku a arboreta nečerpat schválenou dotaci
pro rok 2020 ve výši 15. 000,-- Kč z důvodu
pandemie COVID-19 a ponechat ji ve prospěch

rozpočtu města Luže na rok 2020, dle přílohy.
11/36
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2020
pro Spolek Loly Růža, dle přílohy.
12/36
V souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelce MŠ Luže, okres Chrudim za rok
2020.
13/36
V souladu s platnou legislativou pololetní odměny řediteli ZŠ Luže, okres Chrudim za rok
2020, dle přílohy.
14/36
V souladu s platnou legislativou pololetní odměny ředitelce ZUŠ Luže, okres Chrudim za
rok 2020.
15/36
Finanční příspěvek Oblastní charitě Pardubice na příměstský tábor pro místní děti ve výši                 
200,-- Kč na jedno dítě a na jeden turnus v roce
2020, dle přílohy.
16/36
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu, Luže,
okres Chrudim ve školním roce 2020/2021 od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. pro
financování projektu obědy pro děti, dle přílohy.
17/36
Jmenování paní Jany Kozlové jako člena redakční rady pro měsíčník města Luže-Lužský
zpravodaj.
18/36
Smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu
4 - Podpora subjektů činných v oblasti kultury               
a památkové péče v Pardubickém kraji na rok
2020 ve výši 20. 000,- Kč.
19/36
Další jiná vhodná místa ke svatebním obřadům.
20/36
Záměr výpůjčky nebytového prostoru Bělá č. p.
49, Luže, dle přílohy.
21/36
Dohodu o ukončení nájmu bytu U Stadionu
259, byt č. 3 v 1. podlaží domu k 31. 7. 2020                        
s nájemcem panem Petrem Herynkem, dle přílohy.
22/36
Smlouvu o správcovství KD Srbce pro Sbor
dobrovolných hasičů Srbce, dle přílohy.
23/36
Smlouvu o pachtu pozemku část p. p. č.150/1
o výměře cca 338 m2 v k. ú. Luže pro paní Janu
Radoňovou a pana Pavla Radoně na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2025, dle přílohy.
24/36
Smlouvu o pachtu pozemku, části p. p. č.
650/18 o výměře cca 1132 m2 v k. ú. Bělá pro
paní Alenu Chadimovou na dobu určitou od 1.
8. 2020 do 31.7.2025, dle přílohy.
25/36
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 12 v bytovém domě v Luži čp. 259, U Stadionu, paní
Haně Vodstrčilové na dobu určitou do 30. 10.
2020, dle přílohy.
26/36
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v bytovém domě v Luži, Na Výsluní č. p. 9, panu
Jiřímu Stündlovi do 31. 8. 2021, dle přílohy.
27/36
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v bytovém domě v Luži č. p. 259, U Stadionu, paní
Aleně Doubravské, na dobu určitou do 30. 10.
2020, dle přílohy.
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28/36
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č.13
v bytovém domě v Luži č. p. 259, U Stadionu
panu Lukáši Horníkovi, na dobu určitou do
31. 7. 2021, dle přílohy.
29/36
Prodloužení Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v bytovém domě v Luži č. p. 259, U Stadionu, paní
Věře Zavřelové, na dobu určitou do 31. 7. 2021,
dle přílohy.
30/36
Ceník nájemného pro konání společenských
akcí, kulturních akcí a plesů v objektu města
Luže platný od 23. 7. 2020 pro „Kulturní dům
Srbce “, Srbce č. p. 18, Luže, dle přílohy.
31/36
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby s panem
Tomášem Stoklasou, dle přílohy.
32/36
Příkazní smlouvu s příkazníkem Centrum evropského projektování a. s. na administraci
veřejné zakázky s předpokládaným názvem
„Město Luže-Svoz komunálního odpadu“, dle
přílohy.
Rada města revokuje:
33/36
Usnesení č. 14/35 (přijaté na 35. zasedání RM
dne 24. 6. 2020). Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
+s GasNet, s. r. o., dle přílohy.
34/36
Usnesení č. 15/35 (přijaté na 35. zasedání RM
dne 24. 6. 2020). Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
s ČEZ Distribuce, a.s., dle přílohy.
Rada města schvaluje:
35/36
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě s GasNet, s. r. o.,                 
dle přílohy.
36/36
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě s ČEZ Distribuce,
a.s., dle přílohy.
37/36
Příkazní smlouvu s příkazníkem ODPADY
– JIH, spol. s. r. o. na administraci veřejné zakázky s předpokládaným názvem „Sběrný dvůr
Luže – provoz“, dle přílohy.
38/36
Objednávku dle cenové nabídky na výměnu a montáž oken a vstupních dveří v budově                    
„KD Doly“ od společnosti Forplast Skuteč s.r.o.
, IČ:64826147, dle přílohy.
39/36
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.
40/36
Uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o dílo z 04.
03. 2020 s firmou Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. na akci: Počítačová učebna v ZŠ
Luže – Stavební práce, dle přílohy.  
Rada města svěřuje:
41/36
Hospodářsko-správnímu odboru Městského
úřadu Luže na základě § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení),
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v platném znění, ode dne 1.8.2020 pravomocně rozhodovat o uzavření dodatků nájemních
smluv na pronájem bytů na prodloužení doby
nájmu u smluv uzavíraných na dobu určitou
a pravomoc rozhodovat uzavírání dohod
o ukončení uzavřených nájemních smluv na
byty ve vlastnictví města.
Rada města pověřuje:
42/36
Vedoucí hospodářsko–správního odboru podepisováním dodatků nájemních smluv a dohod                    
o ukončení nájemních smluv na byty ve vlastnictví města.
Rada města schvaluje:
43/36
Prodej cisternové automobilové stříkačky CAS
32 T 815-2 s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží
o objemu 8200 l, se střešní otočnou proudnicí, včetně držáků výbavy a střešní bedny na
nářadí, rok výroby 1989, obci Bystřec, IČ:
00278599, dle přílohy.
Rada města doporučuje ZM schválit:
44/36
Zakoupení části st. p. č. st. 50 o výměře 47 m2,
vedené jako zastavěná plocha, v k. ú. Radim,
za 30 Kč/m2, dle přílohy.
45/36
Zakoupení části st. p. č. st. 64/2 o výměře 28
m2, vedené jako zastavěná plocha v k. ú. Radim, za 30 Kč/m2, dle přílohy.

Z RODINNÉHO
CENTRA DaR
Rodinné centrum DaR Luže je v novém školním roce zase v plné síle a připravilo si pro Vás
následující programy.
*Každé úterý se na Vás těší Mgr. Dominika
Košnarová Dis. se svým programem Aby malé
bylo velké, který probíhá v čase od 9-12:00 a je
určeno maminkám s dětmi od 2-6 let.
*Každou středu od 14:30-17:00 si můžete Vy,
a především školní děti, vyrobit nečekané výrobky se Zuzkou Melckenbeeck.
* Pátky jsou věnované maličkým dětem
od narození-5 let, kdy se zaměříme na jejich
správný vývoj a zdravou stravu. Tento program
vede Anna Bratršovská společně s Michaelou
Boháčovou, kterou vítáme do týmu.
V rámci aktivit rodinného centra DaR Luže
nabízíme dále výuku píšťalek, kde můžete své
děti přihlašovat v termínu od 1. 30. 9. 2020 a to
e-mailem na rodinnecentrum.dar@gmail.com,
bližší informace získáte na tel.: 603 880 938.
Mgr. Dominika Košnarová DiS.

RODINNÉ CENTRUM DaR
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PROGRAM Rodinného centra DaR
NA ZÁŘÍ 2020
Pravidelný program – Úterky: 
9:00-10:00 
m_ANIMA- maminky se připravují na nástup do zaměstnání,
Aby malé bylo velké - vede Mgr. Dominika Košnarová Dis,
skloubení zaměstnání a domácnosti. 10-12:00 
téma Období vzdoru, Agrese. 
Pátky: 
8:00-10:00 Klub Mamiňáček - vede Mgr. Anna Bratršovská, 10:00-12:00 Zdravíčko, téma Pohyb s malými dětmi v liché týdny, sudé týdny 10:00-12:00 Hrátky s batolátky – říkanky pro
motoriku a správný vývoj dětí a výchova ke správné výživě. 
Program v úterý a pátek pro maminky s dětmi od 1 do
6 let. 
Středy: 
14:30 -17:00 Klub Otazník - pro starší školkové a školní děti, téma Šikana, záškoláctví, neúspěch ve
škole. Pondělí až čtvrtek: Pískáníčko pro děti od 4-15 let. 
Středy: Cvičení pro zdraví od 17:00 na adrese Žižkova
178, Luže. Vstupné na pravidelné programy 30 Kč, pátek + 10 Kč za jídlo. 
Adresa: 
Družstevní 366, Luže. 
Kontakty
–
Mgr.

Dominika
Košnarová
Dis,
tel.:
603 880 938,
rodinnecentrum.dar@gmail.com

,
www.materskecentrum.estranky.cz.

Úterý 1. 9.

9:00-12:00

ABY MALÉ BYLO VELKÉ – 
Medvídek jde do školy

Středa 2.9.

14:30-17:00

KLUB OTAZNÍK – 
Socha ptáčka

Pátek 4. 9.

9:00-12:00

HRÁTKY S BATOLÁTKY –Vařila Myšička kašičku

Úterý 8.9.

9:00- 12:00

ABY MALÉ BYLO VELKÉ – 
Leze leze šnek

Středa 9.9.

14:30-17:00

KLUB OTAZNÍK– Obrázek z knoflíků

Pátek 11. 9.

9:00-12:00

ZDRAVÍČKO – 
Písmenkové cvičení

Úterý 15.9.

9:00-12:00

ABY MALÉ BYLO VELKÉ – 
Babí léto

Středa
16.9.
Pátek 18.9.

14:30-17:00

KLUB OTAZNÍK 
– Kouzelná hůlka

9:00-12:00

ZDRAVÍČKO 
–
Princeznička na hrášku

Úterý 22.9.

9:00-12:00

ABY MALÉ BYLO VELKÉ – Slunéčko zachází za hory

Středa
23.9.
Pátek 25.9.

14:30-17:00

KLUB OTAZNÍK – 
Malování na porcelán

9:00-12:00
11:00-12:00

Úterý 29.9.

9:00-12:00

HRÁTKY S BATOLÁTKY –Podzimáček v pohybu
Beseda na téma Zdravý pohyb dětí – Jana
Ondráčková
ABY MALÉ BYLO VELKÉ – 
Podzim přišel do vesnice

Středa
30.9.

14:30-17:00

KLUB OTAZNÍK – 
Obrázek ze špachtlí

Aktivity projektu „Rodinné centrum DaR“ jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Činnost RC DaR podporuje celoročně Město Luže a
Pardubický kraj.

HISTORIE
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PLK. JOSEF KOUKAL – VÝROČÍ SPINÁLNÍČKŮV
Osobnost plk. Josefa Koukala a jeho životní
osud zná téměř každý občan našeho města, proto dovolte vzpomenout na událost, která se stala před 80 lety a ovlivnila celý zbytek Koukalova života. Dne 7. září 1940, šedesátý den bitvy
o Británii, byl sestřelen Josef Koukal ve svém
Hurricanu.
Jak k tomu došlo?
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 s 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
jednou 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 podařilo 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

TÁBORÁK

NA HRADĚ KOŠUMBERK

24.7.2020
měl na mnoha místech popáleno. Pan Wright
mu pomohl do blízkého domu a telefonoval
pro sanitku. Ta přijela asi po čtyřiceti minutách
a posádka 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 kvůli
rozsáhlým popáleninám, jenž utrpěl na 72 procentech povrchu těla. Lékař zavolal nemocnici
Green Victoria v East Grinsteadu a mluvil s Dr.
Archibaldem Mc Indoem, 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 Mc Indoe
a stal se jedním z prvních pacientů jeho oddělení. Během prvních několika dnů byl umístěn
do vany se slanou vodou a Dr Mc Indoe opatrně
odlupoval zuhelnatělou kůži z jeho těla. Josefova víčka byla spálena, a tak prvního půl roku
léčby nemohl spát, dokud mu nebyla doktorem
Mc Indoem 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.
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

Po loňské první zkušenosti jsme se rozhodli zopakovat opékání špekáčků na
místním hradě. Vzhledem k jarnímu nouzovému stavu nám to místo května vyšlo
až nyní. Času bylo méně, tak i pohonných
jednotek. Ať tak či onak, vyšli nám vstříct
jak na městském úřadě, tak na hradě a dokonce nám vyšlo i počasí. Takže jsme ještě
v pátek po práci zmobilizovali poslední síly
a tlačili vozíčky vzhůru do kopce. Kdo si
to nikdy nezkusil, nevěřil by jaká to je fuška, přestože jsme využili dřevěnou lávku
vybudovanou k tomuto účelu. K táboráku
jsme použili betonovou skruž, která je pro
tyto účely bezpečná a pro vozíčkáře úplně
ideální. Přitom jsme se snažili udržet plamínky nízko, bychom nepodráždili památný
strom nad námi. Novinkou oproti loňsku
byl otevřený stánek s občerstvením, což
jsme s vděkem přijali. K poslechu nám opět
zahrála na kytaru Milča a její doprovod.
K naší akci se spontánně připojili i někteří okolo sedící. Vše se odvíjelo v poklidné
a pohodové atmosféře, kterou si užili jak
pacienti, tak i my. Konec byl naplánován na
19.hodinu tak, abychom nenarušili průběh
večerního letního kina a aby se naši svěřenci dostali včas do svých postýlek. Těšíme se
na viděnou zase příště! Přijít pobejt můžete
i vy – sledujte náš facebook: Spinálníček
Lužský.

Poděkování patří všem zúčastněným
pacientům, pomocným tlačným silám, za
zprostředkování paní L. Kašparové, za
ochotu paní kastelánce H. Truncové, za občerstvení panu E. Šípovi, za kytaru a zpěv
paní M. Lněničkové a spol. – srdečně děkujeme !
Váš Spinálníček
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ZPRÁVY Z BĚLÉ

15. Baťovi - Luže

V sobotu 25. července uspořádali bělští hasiči, již 7. ročník „Posezení
s dechovkou“ v rámci Košumberského léta. Areál byl připraven od dopoledních hodin přijmout své návštěvníky. Postavené stany, stoly i lavice
prošly desinfekcí. Letos přijela návštěvníkům zahrát krojovaná muzika
Zdounečenka od Kroměříže. Akci zahájil úderem 14. hodiny starosta
hasičů - pan Jan Stoklasa, který přivítal dorazivší návštěvníky a popřál
jim hezkou zábavu. Poté si vzala slovo starostka města Luže - paní Veronika Pešinová a poděkovala místním hasičům za jejich aktivitu a všem
dobrovolným hasičům za jejich práci při nedávných hrozbách povodní.
V tříhodinovém programu, za slunečného počasí si návštěvníci s muzikou nejen zazpívali, ale i zatančili.
V sobotu 1. srpna se odehrál na kurtech již 25. ročník generačního
turnaje v nohejbalu OTEC - SYN. Jedná se o nejstarší turnaj tohoto typu
v České republice. Do turnaje se přihlásilo 18 rodinných dvojic z celé
ČR. Zahájení provedl šéf turnaje Jan Sychra st. a poté hráče přivítal
místostarosta města Luže, pan Pavel Vodvárka, který popřál hráčům co
nejlepší výsledky a poděkoval organizátorům za jejich práci. Týmy byly
rozlosovány do 4 skupin, kde se hrálo na dva sety. 16 nejlepších postoupilo do play off a zbylé dva týmy spadly do play out. Zde se hrálo již na
sety tři. Za slunečného počasí bylo odehráno 50 zápasů, 99 setů a v nich
1561 míčů. Sponzory turnaje bylo město Luže, Botas Skuteč a Hamzova léčebna Luže. Nejmladším hráčem turnaje byl dvanáctiletý David
Dobrenský z Benátek nad Jizerou. Hráčem turnaje byl bezpochyby Ruda
Stařičný st. z Karviné, který hrál ve dvou týmech se svými syny. Na
rozpálených kurtech strávil 4 a půl hodiny, odehrál 11 zápasů a v nich 22
setů. Klobouk dolů.
Harmancovi - Andrísovi          	  2:1   6:10, 10:7, 10:8
                     	

13. Brožovi - Církvice
14. Ujcovi - Dvakačovice

Sportovní areál Bělá

Dvořákovi - Bílí

ZÁŘÍ 2020

0:2   6:10, 9:10  

o 3. místo :   Dvořákovi  -  Andrísovi      2:0   10:7, 10:9
FINÁLE :       Harmancovi  -  Bílí       2:0   10:7, 10:9

16. Markovi -Těchonín
17. Havránkovi - Vrdy
18. Dobrenští - Benátky nad Jizerou
Vítězové obdrželi poháry, šampaňské a sportovní obuv Botas. Všechny týmy dostaly cenu dle svého umístění a pamětní medaile na turnaj.
Zvláštní poděkování patří partě nadšenců, kteří se o turnaj starali. Organizaci zajišťoval Jan Sychra st., přípravu a údržbu kurtu během turnaje
Jan Stoklasa, Martin Křepelka, Pavel Fišman, Jiří Budínský a o občerstvení se staral Jan Sychra ml. se svým kolektivem. Podrobnější výsledky na stránkách nohejbalu Pardubice, kde najdete i fota videa z turnaje.
Další foto na FB Obec Bělá.
   Sobota 8. 8. již patřila tenisu. Hrál se 12. ročník tenisového turnaje Veteránů ve čtyřhře, do kterého nastoupilo 15 dvojic a byly rozlosovány do
3 skupin. Do play off postupovaly z každé skupiny dva týmy a dva nejlepší z třetích míst. Zbylé dvojice mířily do play out. Turnaj se odehrával
za úmorného vedra, a tak každý zápas odebíral tenistům síly.
V play out prošla pavoukem až na deváté místo dvojice Paulus / Paulus
ze Skutče.
Výsledky play off:
Herynek / Študent  -  Hladík / Nekvinda                    	

6:3

Čukan / Hlavatý  -  Brokl, Netolický                             	

3:6

Zelinka / Pečenka  -  Marek, Rypl                                 	

6:2

Tlapa / Krupička  -  Zelenka / Vobejda                       	

6:2

Po tomto zápase byl vznesen protest proti dvojici Tlapa / Krupička, že
nedosahuje na danou hranici 100 let. To se záhy potvrdilo (99) a tak byli
z turnaje odvoláni a dál postupovala dvojice Zelenka / Vobejda.
Herynek / Študent  -  Brokl, Netolický                         	

2:6

Zelinka / Pečenka  -  Zelenka / Vobejda                    	

6:1

Konečné pořadí turnaje:

o třetí místo :

1. Harmancovi Nik a Jakub - Praha

Herynek / Študent  -  Zelenka / Vobejda                   	

2. Bílí - Valašské Meziříčí

FINÁLE

3. Dvořákovi - Vsetín
4. Andrísovi - Valašské Meziříčí
5. Stařiční Ruda a Jan - Karviná
6. Stařiční Ruda a Ruda - Karviná
7. Žaloudkovi - Podmoky

6:7

Zelinka / Pečenka  -  Brokl / Netolický                               7 : 5
Vítězové si odnesli tradiční poháry, šampusy a ceny dle umístění.
V tropickém počasí se odehrálo 44 zápasů. Výsledky a fota z turnaje i na
stránkách FB Obec Bělá.

8. Fendrychovi - Havlíčkův Brod

Konečné pořadí v turnaji:

9. Kholovi - Česká Třebová

1. Zelinka Robert / Pečenka Dušan                       

10. Harmancovi Adam a David - Praha

2. Brokl Zdeněk / Netolický Lukáš                            Skuteč

11. Němcovi - Slatiňany

3. Zelenka Adolf / Vobejda Jaroslav                           Proseč

12. Kovářovi - Proseč

4. Herynek Jiří st. / Študent Petr                          Luže / Střemošice

Skuteč

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
5. Čukan Dušan / Hlavatý Jan                                    	

Pardubice

6. Hladík Jiří / Nekvinda Zdeněk                                 	

Řepníky

7. Marek František / Rypl Martin                                 	

Pardubice

8. Tlapa Miloslav / Krupička Aleš                                       Pardubice
9. Paulus Jiří st. / Paulus Jiří                                        	

Skuteč

10. Kusý Ladislav / Fendrych Josef                            	

Cerekvice n/L. / Hrušová

11. Řezníček Jan / Záruba Jaroslav                          	

Radim / Zderaz

12. Čáp Rostislav / Baše Vladimír                           	

Pardubice

13. Černík Michal / Launer Libor                                  	

Rosice nad Labem

14. Dudek Petr / Linek Zbyněk                                  	

Hroubovice / Praha

15. Novák Pavel / Slavík Petr                                         	 Skuteč / Praha

DOLY COUNTRY ZÁBAVA
V sobotu 1. 8. 2020 se náves v Dolích opět
proměnila v „Doly City“ a celý večer až do
ranních hodin zde zněla hudba ve stylu folk&country v podání kapely Bolaso. Celá zábava
se nesla v kulisách divokého západu. Hned
u vstupní brány bylo možné ustájit koně na hlídaném parkovišti. Ve směnárně každému šerif
a jeho pomocník vyměnili peníze za dollany a na
přivítanou nalévali dolskou whisky a ohnivou

vodu. Také dohlíželi na to, aby nikdo neporušil
zákaz vstupu pro těžké opilce a lehké děvy a kdo si nebyl jistý, jestli se ho tento zákaz
týká, mohl se pro jistotu zvážit na váze. Letošní novinkou byla plavba dolským parníkem
a vězení, které posloužilo nejen jako zábava
pro děti, ale především bylo součástí krátkého předtančení připraveného místními hasiči.
Překvapením pro všechny bylo krátké vystoupení hard rockové skupiny ZZ Top s jejich nejznámějšími hity. Ani letos nechybělo výborné občerstvení jako domácí uzené, grilovaná
vepřová kýta, dva druhy piva Bernard, točená
bezová limonáda a další dobroty. Více fotek
naleznete na facebooku SDH Doly. Všem, kteří se podíleli na přípravách a následném úklidu, patří velké poděkování.
SDH Doly

24. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině
Běh pro Lindu

vyvrcholení dlouhodobé akce

Léto pro Lindu
20. 9. 2020 hrad Košumberk

30.9.2020
www.cdpr.cz

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Generální partner:

Hlavní partner:

Hlavní mediální partneři:

www.lpr.cz

Hledáte prodejce kytiček?

Program:
8:30–10:15 registrace běžců
10:30 – start závodu na 8 km (startovné 150 Kč)
10:40 – start nezávodního „Pohoda běhu“ na 4 km
(startovné dobrovolné)
Dětský překážkový běh cca 1 km bude startovat průběžně
(startovné dobrovolné)
11:45 – vyhlášení vítězů závodu na 8 km
12:15 – bohatá tombola
14:00 – první divadelní představení (Hrátky s čertem)
18:00 – druhé divadelní představení (repríza Hrátky s čertem)
~~~

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou
a preventivním kalendářem:

Mediální partneři:

IT partner:

Partneři:

Organizátor:

Bohatý celodenní program. Občerstvení zajištěno.
Výtěžek celé akce bude věnován Lindě.
Číslo transparentního účtu: 2401735883/2010
~~~

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:
Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

Sledujte Facebook „ROZBĚHÁME LUŽI“ nebo Instagram „@rozbehame_luzi“

ZÁŘÍ 2020
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V sobotu 22. 8. bude odehrán již 24. ročník
memoriálu Karla Bláhy v tenisové čtyřhře.
O výsledky se s Vámi podělíme v příštím zpravodaji.
Na sobotu 19. září připravuji „Poslední smeč
za Jiřího Kremličku“. Tenisti, kteří se této akce
budou chtít zúčastnit, se přihlásí na můj tel.
724 289 722 do 5. září! 6. září musím nahlásit počet medailí do výroby.  Později nahlášení
nebudou mít nárok na tuto pamětní medaili.
Prosím jen závazné přihlášky. Pro hráče připravuji překvapení v tenisových zápasech.                                                                                                                               

                                                                                                                              
JSy
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KAM ZA KULTUROU
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PŘÍRODNÍ DIVY HAVAJSKÝCH OSTROVŮ
Havajské ostrovy jsou nazývány perlou Tichomoří a z pohledu přírodních
krás jde skutečně o skvost. Odedávna byly tyto ostrovy opředeny mnoha
mýty a dnes lákají mnohé cestovatele a turisty z celého světa na velikou
spoustu přírodních krás. Korálové útesy, doutnající sopky, láva stékající po
úbočí do oceánu a deštné lesy, to vše tady můžete vidět a obdivovat. V rámci
této přednášky navštívíme čtyři havajské ostrovy a to Oahu, Maui, Big Island
a také Kauai. No a pokud se na Havajské ostrovy chystáte dostanete také
spoustu praktických rad a doporučení pro vaši cestu.
Jste srdečně zváni.
Klub Cestou necestou pořádá sbor Církve adventistů s.d. v Luži ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou.
Čestmír Šťovíček

Z HRADU KOŠUMBERK

ZÁŘÍ 2020
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MARIE MAXMILIÁNA EVA TEREZA ŘÍŠSKÁ
HRABĚNKA ZE ŽĎÁRU
Marie Maxmiliána Eva Tereza říšská hraběnka
ze Žďáru (okres Kladno) se narodila v Praze
8. září 1633. Zemřela 17. října 1690 v Chlumku u Luže. Budoucí majitelka košumberského
panství se narodila jako pátá dcera Floriana Jeřicha ze Žďáru a Alžběty Korony. Jméno Marie obdržela v rámci náboženského cítění jejich
rodičů a nositelkou jména Marie byla i její babička. Její matka Alžběta Korona se k ní chovala velmi tvrdě. Dosáhla tím umrtvení živého
a veselého naturelu v mladé Marii. Po smrti
matky na jaře 1649 jí její otec Florian Jetřich
hrabě ze Žďáru odevzdal na další výchovu do
rukou jejího strýce, hraběte Jiřího Bořity z Martinic mocnému českého krále. Ten byl zároveň
zástupcem Nejvyššího kancléře Viléma Slavaty
z Chlumu a Košumberka. Marie tak poznávala
čím dál více vedle pražské společnosti i společnost vídeňskou a císařský dvůr. Marie žila
v paláci svého strýce. Zde si jí vyhlédl nedávno ovdovělý synovec Viléma Slavaty z Chlumu
a Košumberka baron Jindřich Vilém Slavata,
který si sňatek domluvil za prostřednictví svého strýce Viléma s jejím otcem a strýcem. Ten
byl od roku 1635 ženatý s Annou Polyxénou
Michnovou z Vacínova. Ve věku sedmnácti let
se 9. ledna 1651 ve vídeňském Martinickém
paláci Marie provdala ze čtyřicetiletého vdovce
a hejtmana Chrudimského kraje Jindřicha Viléma Slavatu. V létě 1652 Marie vstoupila na
rodový hrad Slavatů Košumberk. Rok 1652
byl i rokem narození Johany Barbory Alžběty.   21. října 1654 ve věku 49 let zemřel její
manžel Jindřich Vilém Slavata. Marie Maxmiliána Eva baronka Slavatová byla ustanovena
poručnicí a košumberského panství své jediné
dcery Johany Barbory Alžběty. Velmi rychle
se seznámila s hospodářskou situací panství
na němž se třicetiletá válka podepsala dluhem
dosahujícím hodnoty téměř poloviny panství.
Navíc jí situaci komplikovalo panství Rychmburk, jehož majitelé a úředníci vycítili možnost
posílení pozic panství v tomto prostoru. Panství Košumberk bylo tvořeno městečkem Luže
a necelou dvacítkou vsí. V městečku bylo několik domů rytířských a erbovních rodin. Marie
dokázala plně využít zkušenosti, které získala
při své výchově a, stejně jako její otec, se i ona
stala velmi úspěšnou hospodářkou. Podařilo se
jí rozvíjet pivovar v Košumberku, hospodaření
dvorů, fungování mlýnů včetně zvyšování jejich počtu. Rovněž se jí dařilo zapojit obyvatelé
městečka a vsí do hospodářského života. Robotní povinnosti se snažila nahrazovat poplatky
různými odvody. Snažila se do hospodářského

života aktivně zapojovat obyvatele městečka
a vsí, protože příjmy z řemeslné výroby podle
ní přinášely vyšší přidanou hodnotu než prosté
robotní povinnosti. To bylo z její strany podmíněné striktním dodržování katolické víry.
Obávala se možného vlivu tajných nekatolíků
a náboženských blouznivců ze sousedního panství Rychmburk. Nutila jezuity, aby bedlivě dohlíželi na katolickou zbožnost všech poddaných
tou měrou, že mimo jiné měli vést seznamy
jejich účastí na náboženských obřadech. 1669
k panství Košumberk přikoupila statek Hroubovice, kde nechala na místě tvrze vybudovat
zámeček. 1678 v Luži zřídila řeznický cech
a obnovila cech tkalcovský. 1684 městečku
Luže obnovila a rozšířila privilegia udělená Slavaty. V duchu její náboženské víry v městečku
založila školu pro vzdělávání dětí z městečka
a vsí panství, na jejíž chod dohlíželi jezuité mající bohaté zkušenosti se školní výchovou. 10
000 tisíci zlatých nadala jí založenou nadaci
pro výchovu pěti chudých hochů z panství
v semináři v Hradci Králové. Ti se za ní měli
denně modlit a pěstovat jí tolik oblíbenou hudbu. 1. října 1656 se v Praze provdala za barona
Františka Hýzrleho z Chodů. Činila tak snad
i ve víře, že zámožnost Františka Hýzrleho
napomůže k oddlužení panství. Na panství po
sňatku pobývala pouze v jarních a letních měsících neboť oba manželé trvale žili ve Vídni.
15. srpna 1657 při pobytu v Praze zemřela ve
věku pěti let na mor její dcera z manželství
s Jindřichem Vilémem Slavatou, poslední Slavatovna Johana Barbora Alžběta. 4. července
1666 ve Vídni zemřel její druhý manžel František Hýzrle z Chodů a Marie se ve věku 33
let stala vdovou. Z manželství s Františkem
Hýzrlem měla dvě děti - Ferdinanda Františka
a Františku Terezii Rosalii. Po smrti druhého
manžela se rozhodla na trvalo opustit Vídeň
a Prahu. Záhy se pod vlivem jejího jezuitského zpovědníka složila slib čistoty a rozhodla
se věnovat správě panství. 1677 se rozhodla
postavit na panství jezuitskou rezidenci, která byla dokončená v roce 1682. Následujícího roku jezuité přesídlili z hradu Košumberk
do rezidence. Ten pozbyl svého významu
a začal chátrat. V roce 1678 jezuitům darovala
část panství Košumberk. 28. července 1684
darovala jezuitům celé panství Košumberk,
městečko Luže jezuitům. To následně potvrdil i císař Leopold I. s podmínkou, že Marie
může celé panství neomezeně užívat až do její
smrti. Poslední léta svého života věnovala přípravám stavby poutního kostela na Chlumku,

který se měl stát novou dominantou panství
a širokého okolí. Stavba započala podle plánů architekta Pavla Ignáce Bayera pod vedením italského stavitele Giovanniho Battisty
Alliprandiho z Verony. Dokončení poutního
chrámu na Chlumku se Marie Maxmiliána
Eva Tereza již nedožila, neboť 17. října 1690
ve věku 57 let zemřela. Ve Sbírce matrik VČ
kraje, farní úřad Luže, matrika sign. 2181 se
na foliu 257 dochoval její úmrtní zápis „ 17.
Octobris v pánu usnula vysoce urozená paní
Marie Maxmiliána Tereza Hýzrlová rozená hraběnka ze Žďáru. Paní na Košumberku
i jsouc zaopatřena velebnou svátostí oltářní
jako i posledního pomazání věku svého 57
letům, a pochována jest v chrámu sv. Jana
pod Chlumkem.“ Její ostatky byly slavnostně

přeneseny z kostela sv. Jana pod Chlumkem
do kostela na Chlumku záhy po jeho dokončení. Marie Maxmiliána Tereza Hýzrlová
byla ve své době výjimečnou ženou, protože
i přes výchovu duchu katolické víry dokázala být úspěšnou hospodářkou a panství Košumberk pro ni nebylo pouze prostředek pro
zajištění jejích hmotných potřeb. Dokázala
i najít způsob soužití se zdejší židovskou
komunitou, v níž viděla mnohem menší nebezpečí, než byli tajní nekatolíci. Prožila období obnovy českého království zbídačeného
třicetiletou válkou po stránce hospodářské
a náboženské. Přežila své dva muže a všechny
své děti. Z období jejího hospodaření na panství Košumberk se nám dochoval nejen kostel
na Chlumku, ale i kaple u sv. Jána a Paletína,
domy na náměstí a dá se říci i celková podoba
historického jádra městečka Luže.
Mgr. Michal Štorek
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SKAUTSKÝ TÁBOR 2020
Přišly další prázdniny a s nimi další skautský tábor. Tento rok se 29 holek a kluků pod
vedením 10 vedoucích vydalo tábořit na Račí
potok. Náš tábor se nachází v údolí mezi chatou
Polanka a obcí Zderaz na břehu Prosečského
potoka, kterému nikdo z nás ale neřekne jinak,
než „Račí“. Tábořiště je obklopeno borovými
lesy přírodní rezervace Toulovcovy Maštale
a skýtá tak přátelský přírodní úkryt před vším
tím zmatkem, který se teď ve světě děje.
Mezi dny 4. a 18. července, kdy tábor proběhl, jsme se zde jen neukrývali před světem,
právě naopak. Učili jsme se, jak se stát jeho
platnou součástí skrze osvojení si základů zdra-

vovědy a první pomoci, pochopení významu
vodního koloběhu v krajině nebo skrze debaty
o tom, co je to kompromis a co znamená jeho
dosažení.
Tábor také nabídl každému možnost si přizpůsobit svůj program, a to výběrem kroužků,
na které denně docházel. Všichni tak měli možnost si zvolit mezi sportem, rukodělnou aktivitou, jakou je například korálkování, něco se přiučit na šifrování nebo chemických pokusech, či
děvčata mohla rozhýbat svá těla na kroužku
tanečním. Toto není ani polovina kroužků, které proběhly, a přesto věřím, že je vidět, že si
vybrat dokázal doopravdy každý.
Kromě toho byly součástí tábora okamžiky,
bez kterých si ho snad ani nelze představit. Večerní táboráky s kytarami a akordeonem, ranní
rozcvičky v rose, noční hlídky s pohledem na
hvězdnou oblohu, dopolední a večerní nástupy
ve skautských krojích se slavnostním pozdravem vlajce České republiky. Táboru tak nechyběly momenty letní romantiky a přátelství.
Tábor obsahoval také řadu her a jiné zábavy. V nich jsme prozkoumávali nové planety
a zjišťovali jsme, zda jsou obyvatelné a vhodné k lidskému osídlení. Skautská vesmírná
agentura totiž právě přijala 29 slibných rekrutů a začala je cvičit a připravovat na vesmírné
mise. Když se 3. den tábora objevila zpráva
o asteroidu, který se má srazit s planetou Zemí,
nikdo nezaváhal a všichni se jali hledat nový
domov pro lidstvo. Ten jsme po náročných průzkumech nakonec našli na planetě Mortis, kam
jsme pomocí meziplanetární brány lidstvo přesídlili. Mise tak byla úspěšná a náležitě tomu

odpovídala i oslava na konci tábora.
Stejně, jako byla úspěšná naše společná snaha v táborové hře, bych hodnotil i letošní tábor,
který byl pořádán v letošních mimořádných
podmínkách a kterému předcházela dlouhá nejistota. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na jeho průběhu podíleli, tedy vedoucím
i dalším skautům za jeho přípravu, všem neskautům, kteří nám jakkoliv pomohli, a rodičům
za důvěru, se kterou nám svěřili své děti.
Jakub Hrubý - Jemnej (Vůdce skautského
střediska Tangram Luže)

JAK BENJAMÍNCI TÁBOŘILI
Ještě v květnu jsme váhali, jestli v letošním létě
budeme organizovat tábor pro předškolní skautíky. V předchozích pěti letech se nám osvědčilo čtyřdenní táboření nejmenších dětí s rodiči,
a protože mívalo pěknou odezvu, rozhodli jsme
se, že i přes covidové riziko s dětmi pojedeme.
A rozhodnutí jsme nelitovali, protože i letos to
byly nezapomenutelné červencové dny v krásné přírodě Toulovcových maštalí ve stanech na
skautské louce „Na račím potoce“.
Čtrnáct dní před námi tábořili starší skauti
a skautky a jejich táborová hra měla název
Skautská vesmírná agentura. My jsme ve vesmírném tématu pokračovali. Třináct malých
dětí mohlo poznávat souhvězdí, stavět model
rakety, zdobit si z přírodnin podle své fantazie
vlastní planetu, létat na laně, kreslit a lepit svoji
mapu vesmíru a mnohé další hry. Díky předchozím suchým rokům bylo vzácnou a vítanou

zábavou chození v blátě. Nejmenší děti tak potřebovaly značnou zásobu oblečení. Ale měli
jsme štěstí, že nám pršelo jen v době poledního
klidu nebo v noci, kdy spaly, a na většinu programu nás hřálo sluníčko.
Benjamínci nám opakovaně dokazují, že
skautovat se vším všudy se může bez ohledu na
věk. Ranní a večerní nástupy se státní vlajkou,
kterou se učily děti nosit ke stožáru uprostřed
táborového kruhu, v nás dospělých vzbuzovaly
naději, že v budoucnu pro ně slova úcta a služba
budou mít reálnou podobu. A že začínat skautovat se může doslova od narození, protože letos
nejmladší účastnici byly tři měsíce a spokojeně
s námi zvládla tábořit.
Chceme poděkovat všem nápomocným
a ochotným rukám, které jakkoli přispěly
k uskutečnění tábora například tím, že nám před
naším příjezdem posekaly a shrabaly louku, po-

stavily stany a táborové zázemí, nebo perfektně
vydezinfikovaly kuchyň. Děkujeme těm, kteří
nám v polních podmínkách uvařili výborné
obědy, nařezali a naštípali dříví, v blátě vysypali potočním pískem suché cestičky a jakkoli
jinak nás podpořili třeba slovem a úsměvem.
za skautské středisko Tangram Alena
Krejsová

KAM ZA KULTUROU
Komorní koncert orchestru

MUSICA NOVA
a jeho hostů

Program: J. Haydn SEDM SLOV VYKUPITELOVÝCH | výběr z díla
W.A.Mozart AVE VERUM CORPUS

ZÁŘÍ 2020

SLAVNOSTI města

luže 5. 9. 2020

J. Pachelbel KÁNON

Zahájení slavností:

P.J. Vejvanovský SONÁTA pro dva dechy a smyčce

16:00 hod.

J.S.Bach JEZU SKRYTÝ
F.M. Bartholdy ELIÁŠ | Předehra
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Hudební program:

16 h. Loly Růža
16,30 h. ZUŠ Luže
18 h. Bolaso

Místo: Hrad Košumberk

19,30 h. Kaťáčci

Vstupné: 70 Kč / 35 Kč

21 h. The Krabice Revival Band
22,30h. Rammstein revival

v neděli 4. října 2020 v 17,00 hod.

Na závěr překvapení
- stánky, občerstvení zajištěno

v Kostele Panny Marie Pomocnice - Chlumek v Luži

vstupné 100 Kč | děti zdarma

Pořadatel: Město Luže

Změna programu vyhrazena | Pořadatel: Město Luže a JMC Production

Vás srdečně zve na

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

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.
❑
❑
❑

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

Ukliďme

LUŽI A OKOLÍ
Čtvrtek 10. 9. 2020
Sejdeme se v 15:30
před radnicí v Luži

Pytle a rukavice zajištěny.
Spolky a organizace se mohou
zúčastnit ve vlastním termínu, dle
svých možností.
starostka@luze.cz

603 507 758
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KAM
NĚCO
ZKULTUROU
HISTORIE
DEN ZA
S OSOBNOSTÍ

HISTORICKÉ STŘÍPKY
I v zářijovém medailonku vám představím
jeden z předmětů, který má vztah k Luži a okolí.  Tentokrát se jedná o svatý obrázek s tištěným výjevem Panny Marie s dítětem v náručí,
ve spodní části s areálem poutního chrámu na
Chlumku. Celý výjev je natištěný na papírovém kartonu vícebarevným tiskem s ornamentálním rámem, rozměr kartonu 9x6 cm. Nevíme, kdy se předmět stal sbírkovým v muzeu
ani kdo byl jeho původním majitelem.
Svaté obrázky představovaly velmi oblíbený suvenýrový artefakt, jejž si poutníci přinášeli domů po návštěvě poutního místa. Velmi
oblíbená místa, do nichž směřovaly cesty poutníků, byla také v blízkém Knířově nebo například vzdálenější hoře Matky Boží v Králíkách,
a také Vambeřický areál v Polsku.
Kroky poutníků začaly pozvolna směřovat
do Luže do nově vystavěné kaple – tam byl
umístěn obraz s výjevem Panny Marie Pasovské (zvaná také Chlumecká či Pomocná). Kult
Panny Marie v rakouském mocnářství požívavýrazné výsady, obraz představoval dar bratra

ZÁŘÍ 2020

Z Luže v muzeu

poslední majitelce košumberského panství Marie Maximiliáně Slavatové (1633-1690). Obraz
byl znám jako zázračný („To když se po okolí
rozneslo, že Matka boží na Chlumečku skrze
obraz poslouchá, umí-li člověk z hlubokosti
srdce zavolat, že slyší, že se u svých v nebi
přimlouvá, že už se stala mnohá dobrodiní…“
z románu Jiřího Šotoly – Tovaryšstvo Ježíšovo)
a množství věřících brzy nestačila malá kaple,
zbožná hraběnka tedy financovala stavbu důstojného chrámu – Chlumku. Poutníci směřují
do tohoto dominantního kostela celá staletí.
Největšímu náporu návštěvníků čelil areál
v polovině 18. století, dodnes věřící vyhledávají
ke společnému setkání oblíbené poutě. Po Třešňové a Okurkové nás v neděli 13. září čeká poslední zvaná Švestková – také zvaná Narození
Panny Marie. Zkusme tedy letos, kdy si připomínáme 330 let od smrti naší hraběnky, vzpomenout nejen Pannu Marii ale také jmenovkyni
– Marii Maximiliánu Slavatovou, spočívající
v kryptě chrámu dodnes.

Jak se Vám líbí? (pokračování příště)
Soňa Krátká - Regionální muzeum
ve Vysokém Mýtě

PŘÍBĚH

PŘÍBĚH LÉKAŘKY PESIE KOPPERLOVÉ, ROZENÉ ELISONOVÉ
Pesie Elisonová se narodila v roce 1902
v Kišiněvě, dnešním Moldavsku, tehdy součásti
carského Ruska. Oblast se nazývala Besarábie.
Kišiněv byl správní centrum oblasti a židovská komunita zde byla velice početná. V době
Pesiina narození tvořila téměř 46 procent obyvatel města – asi 50 tisíc z celkových 110 tisíc.
V následujícím roce – 16. února 1903 – však
došlo k šokující události, která zasáhla celou
světovou veřejnost. Byl to obrovský protižidovský pogrom, úřady tolerovaný, který trval 3
dny. Spouštěčem tragédie se stala údajná rituální vražda chlapce, jehož tělo bylo nalezeno ve
městě Dubasari, 37 km východně od Kišiněva.
Přestože byl později vrah nalezen, jednalo se
o příbuzného oběti, takže pověst o rituální
vraždě byla zcela vyvrácena, úřady se nijak nepokusily řádění zastavit. Bylo zničeno na 700
židovských domů v Kišiněvě, zavražděno 49
Židů, dalších 92 zraněno těžce a na 500 dalších
lehce. Tato událost vedla k další vlně židovské
emigrace z této oblasti a celého Ruska.
Pesiini rodiče však přečkali tento krutý čas

a v Kišiněvě zůstali. Pesie byla druhorozené
dítě, měla o 6 let staršího bratra Samuela. Její
otec provozoval advokátní praxi a navzdory
přítomnému antisemitismu byl schopen se
dobře uživit. Informace o rodině máme jen ze
záznamů, které do pracovního dotazníku lužské léčebny po válce.
O bratru Samuelovi víme pouze, že se narodil v roce 1896, byl hudebníkem a pravděpodobně zahynul za války.
Ani Pesiini rodiče po válce již nežili a zatím
je předmětem pátrání, zda se i oni stali oběťmi
šoa, nebo zemřeli ještě před válkou vzhledem
k věku (otec Moises byl narozen v roce 1866,
matka Freida v roce 1869).
Pesie přišla studovat do Československa
v roce 1921, kdy nastoupila na medicínu na
Karlovu univerzitu v Praze. Židé ze zemí carského Ruska byli až do konce první světové
války omezováni v přístupu na univerzity tzv.
Numerus clausus – stanovenou velmi nízkou
kvótou, kolik smí být studentů židovské víry
přijato. Z toho důvodu odcházeli studovat na

zahraniční univerzity, které kvóty založené na
náboženské příslušnosti neměly – mimo jiné
do Prahy. Tato tradice pokračovala i po vzniku samostatného Československa. Pesie tedy
studovala v Praze, naučila se výborně česky
a mimo rodné ruštiny hovořila také německy. Úspěšně promovala v roce 1929. Již před
promocí pracovala a získala praxi na interní
klinice profesora Syllaby v Praze. V první polovině roku 1930 ještě působila na gynekologické klinice profesora Jerie v Praze a 1. července 1930 nastoupila v bývalém Zemském
ústavu pro tuberkulózní děti na Košumberku.
Zde zůstala s válečnou přestávkou po celý
zbytek své lékařské kariéry. V Československu se rozhodla zůstat a 1. října 1931 získala
československé státní občanství.
V roce 1935 získala atestaci pro choroby
plicní a tuberkulózu. Práce v léčebně se jí
stala smyslem života, v léčebně nejen pracovala, ale na jednom pavilonu i bydlela. O
to krutěji ji zasáhl příchod nacistů, okupace
a vznik Protektorátu Čechy a Morava. V roce

PŘÍBĚH
1939 byla v důsledku protižidovských opatření
poslána na nucenou dovolenou a v roce 1941 pak
do výslužby z rasových důvodů. Z pobytové karty
uložené v Národním archivu v Praze můžeme vyčíst, že od září 1939 do dubna 1940 zde pobývala
na adrese na Praze 12. V dubnu se ale vrátila do
Luže, kde našla útočiště v domě čp. 75 u rodiny
Vielgutovy. Na této adrese žila až do transportu v prosinci 1942, zdroj obživy těžko můžeme
odhadovat, když nesměla vykonávat lékařskou
praxi, pravděpodobně pomáhala v rodině a byla
podporována rodinou Vielgutových. Zajímavostí
je, že Vielgutovi byli blízce příbuzní s Kopperlovými z Proseče a z této rodiny byl budoucí Pesiin
manžel.
V Terezíně zůstala Pesie necelý rok. Nevíme, zda přímo tam, ale spíše už dříve vzhledem
k příbuzenství popsanému výše, se seznámila
s židovským lékařem   MUDr. Benno (Bernardem) Kopperlem. Každopádně v době ročního
pobytu v Terezíně se Benno a Pesie nechali oddat.
O sňatku však neexistoval po válce žádný doklad,
tak Pesie musela alespoň svědecky dokládat právoplatnost svého sňatku v Terezíně, aby prokázala
příbuzenský poměr ke svému zavražděnému manželovi a získala i vdovský status.
V prosinci 1943 byli Pesie i Benno zařazeni do
transportu z Terezína dál na východ do Osvětimi.
Jaký byl další osud Benna bohužel nevíme, jedinou jistotou je, že zahynul. Pesie měla víc štěstí.
Byla při selekci vybrána jako práceschopná, takže se brzy z Osvětimi dostala do dalšího tábora
– Christianstadt a osvobozena byla v táboře v Bergen – Belsenu. Když válka skončila, bylo Pesii 42
let, byla vdova bez rodiny, nežili už ani její rodiče,
ani bratr. Jediný příbuzný, kterého uváděla v dotazníku z léčebny, byl Bennův bratr Karel – Charles – Kopperl, který odešel do USA v roce 1920
a žil v Seattlu. Jejich kontakty však brzy přerušila
železná opona, Charles v roce 1954 zemřel. Pesie však zůstala v kontaktu s jeho třemi dcerami
a jejich rodinami. Když se situace uvolnila, mohli
ji dokonce v Československu navštívit, naposledy
v roce 1973.
Po návratu z koncentračního tábora bydlela Pesie nejprve v Praze v Belcrediho ulici
u MUDr. Pavla Feldsteina, lékaře, který podobně jako ona prošel koncentračními tábory
a byl osvobozen v Mauthausenu. Již v září 1945
se vrátila do Luže, kde nejprve bydlela v podnájmu u slečny Nevyjelové (adresu neznáme).
O jejím zdravotním stavu po návratu z lágru svědčí žádost o rekondiční pobyt v lázních. Na lékařském zdůvodnění žádosti se uvádí, že dr. Kopperlová je rekonvalescentkou po skvrnitém tyfu a její
organismus trpí nedostatkem vitamínů. Na jeho
základě dostala poukaz na třítýdenní rekonvalescenční pobyt.
Po něm se Pesie vrátila na jediné místo, které jí
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na spáleništi války v Evropě zbylo – do léčebny
v Luži – Košumberku. Zde se její rodinou, jejími dětmi, stali její pacienti, kterým zasvětila celý
zbytek svého života. Stala se primářkou pavilonu
B /dnešní pavilon E/, a ze svědectví pamětníků
víme, že její přístup k nim byl skutečně mimořádný. V chladných dobách socialistického zdravotnictví, kdy byly děti v bílých kovových postelích
izolovány od rodičů často po řadu měsíců, se jim
stala takovým světlem empatie a laskavosti. Tuto
vzpomínku na ni si odnesly i z nelehkého období
pobytu v nemocnici, který musel být jinak spojen
spíš se vzpomínkami bolestnými.
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V 60. létech však v souvislosti se zavedením povinného očkování proti tuberkulóze počty těchto dětí dramaticky poklesly. Léčebna
se postupně začala orientovat jiným směrem,
a Pesie ji za nejasných okolností opustila. Konec života prožila v Praze. Tragický osud
a traumatické válečné zážitky se k stáru ozývaly stále bolestněji, rozvinuly se později v těžkou
duševní nemoc. Zemřela v psychiatrické léčebně
v Praze v 70. letech minulého století, záznamy nasvědčují tomu, že místem jejího odpočinku se stal
pražský hřbitov Na Malvazinkách.
Mgr. Alžběta Langová

KAM ZA KULTUROU

MARIE MAXMILIÁNA EVA TEREZIE
rozená hraběnka ŽĎÁRSKÁ ZE ŽĎÁRU
1. Slavatová

8. 9. 1633 – 17. 10. 1690

330 let výročí úmrtí

2. Hýzrlová

Vzpomínkové dny s výstavou na hradě Košumberku
Zahájení
12. 9. 2020 na hradě (svátek Marie)

17. 10. 2020

17 hod.

Vzpomínka na Marii Maxmiliánu

17 hod.
17, 30 hod.

18 hod.

dramatizace – J. Hrubá + J. Roubínek

19 hod.

film Tovaryšstvo Ježíšovo

18 hod.

přednáška Mgr. Michal Štorek

Chorvatský režisér Silvije Petranovič

Ukončení
v Chrámu Panny Marie na Chlumku

přednáška PhDr. Emil Voráček DrSc.
Vzpomínka na Marii Maxmiliánu
dramatizace – J. Hrubá + J. Roubínek
koncert Vysokoškolský soubor

Pardubice a hosté, varhany

– Ondřej Mejsnar

Dirigent MgA. Tomáš Žídek Ph.D.

Pořadatel Město Luže a Farnost Luže za pomoci SOA Chrudim, SOA Zámrsk, Mgr. Michal Štorek, Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno, Mgr. Hynek Fridrich
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO
A CHRASTECKO, Z.S.
Poměr vyčerpané alokace MAS SKCH, z.s. - INVESTICE/NEINVESTICE

V plném proudu je příprava nového období
2021-2027.
Probíhají kulaté stoly dle původních
strategických cílů dokumentu
Chráníme svůj životní prostor, tedy:

1. CHRÁNÍME SVŮJ ŽIVOTNÍ
PROSTOR
2. PODNIKÁM PRO BUDOUCNOST
3. ŽIJEME SPOKOJENĚ, ZDRAVĚ,
OSOBNOSTNĚ ROSTEME
4. NASLOUCHÁME SI
A DOMLUVÍME SE
Byla podána žádost o aktualizaci
standardizace dle postupu MMR, která
je spolu s připravovanou novou strategií
nezbytnou podmínkou čerpání finančních
prostředků z EU.
Masky také žijí přípravou Národní
konference VENKOV, tentokrátv kraji
Vysočina
a
také
„odloženého“
LEADERFESTU-http://leaderfest.cz/, kde je
laická i odborná veřejnost vždy seznamována
se zajímavými a úspěšnými projekty MAS
ve všech oblastech činnosti - letos bude
i naše MAS prezentovat svoji zkušenost
z oblasti sociálního zemědělství na podporu
zaměstnanosti a dále netradiční propojení
mezi geologií, tématem vody a rozvojem
čtenářské gramotnosti.
Jsme úspěšně za polovinou realizace,
a proto již můžeme hodnotit a srovnávat.
Vedle již avizované MAPY ÚSPĚŠNĚ
REALIZOVANÝCH
PROJEKTŮ
V ÚZEMÍ MAS SKCH vám přinášíme
informaci
o
poměru
investičních
a neinvestičních aktivit (či tzv. měkkých
a tvrdých projektů), z něhož jednoznačně
plyne převaha investic, což koneckonců
odpovídá
i
charakteru
oblastí
podpory
v
jednotlivých
operačních
programech prostřednictvím komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD).

Poměr vyčerpané alokace MAS SKCH, z.s. INVESTICE/NEINVESTICE
dle operačních programů

V podkladové analýze pro přípravu SPZ v programovém období 2021+ na s 35
se například dočteme: „…Také by se nemohly prosazovat principy LEADER, které
umožňují kvalitnější a trvalejší rozvoj venkova. Z pohledu evaluátora lze implementaci
a šíření principů LEADER hodnotit pozitivně. Ve venkovských územích došlo
k většímu a intenzívnějšímu zapojení venkovských aktérů do strategického
směrování regionu i do aktivní účasti na společenských akcích. Bez MAS by
nedocházelo k neformálnímu spojování a spolupráci mezi veřejným, neziskovým
a ziskovým sektorem, přičemž tato spolupráce je dlouhodobějšího charakteru.
Kancelář MAS

SKAUTI
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ZAHAJOVACÍ TÁBORÁK 2020
Zveme všechny nové zájemce, Benjamínky
(holky a kluci od 4 do 7 let), Světlušky (holky
od 7 do 11 let), Vlčata (kluci od 7 do 11 let),
Skautky (holky od 11 do 15 let), Skauty (kluci
od 11 do 15 let), rodiče a vedoucí na zahájení
nového skautského roku, které se bude konat
v pátek 4. 9.2020 od 17:00 u skautského srubu.
S sebou vezmi rodiče, sourozence, kamarády,
buřty na opékání, sportovní oblečení, něco
k pití a dobrou náladu.
Rádi uvítáme nováčky všech věkových
kategorií, děti, mladé i dospělé vedoucí. Přijďte
s námi strávit odpoledne plné her a hudby.
Seznamte se s činností místního skautského
střediska a poznejte naše vedoucí, s nimiž se
budou Vaše děti během schůzek setkávat.

Těšíme se na vás! Skauti z Luže

SPORT

ROZPIS ZÁPASŮ TJ LUŽE
PODZIM 2020
Rozpis zápasů TJ LUŽE –
P O D Z I M2020
A mužstvo

Datum

Krajský přebor

Sobota 8. 8.
Neděle 9. 8.
Neděle 16.
Sobota 22.
Neděle 23.
Sobota 29.
Neděle 30.

17:00 Svitavy - Luže

B mužstvo

Okresní 3. třída

14:30 Luže - Lanškroun
17:00 Holice - Luže
14:30 Luže - Třemošnice

17:00 Miřetice B – Luže B
17:00 Luže B - Bořice

Neděle 6. 9.
Sobota 12. 9.
Neděle 13. 9.
Sobota 19. 9.
Neděle 20. 9.
Sobota 26. 9.
Neděle 27. 9.
Sobota 3.10.
Neděle 4.10.
Sobota10.10.
Neděle 11.10.
Sobota 17.10.
Neděle 18.10.

10:15 Chrudim b -Luže

17:00 Rosice - Luže B

14:00 Luže - Choceň

16:30 Luže B-Slatiňany B

16:00 Mor. Třebová -Luže

16:00 Zaječice - Luže B

13:00 Luže - Pardubičky

15:30 Luže B - Žl. Chvalovice
15:00 Bítovany - Luže B

12:30 Luže - Moravany
14:30 Čes. Třebová - Luže

Sobota 24.10.
Neděle 25.10.

14:30 Hor. Ředice - Luže

Sobota 31.10.
Neděle 1.11.
Sobota 7.11.

11:30 Luže - Proseč
10:15 Litomyšl -Luže

Sobota 14.11.

13:30 Luže – Roh. Bělá

Přípravky ml. + st.
Čas začátku a hřiště

17:00 Hor. Bradlo – Luže B

8.
8.
8.
8.
8.

15:00 Heř. Městec - Luže

ml. žáci

Okresní přebor

17:00 Luže B - Prachovice

15:00 Luže B -Orel
14:30 Načešice B - Luže B
14:30 Míčov - Luže B

14:00 Luže B - Vítanov

9:00 Luže - Rosice

10:00 MIŘETICE/ 
Orel 
- Luže
9:00 Luže- Hrochův Týnec
10:00 Zaječice - Luže
9:00 Luže - Dřenice

10:00 Chrast - Luže
9:00 Luže – Rváčov/Hor. Bradlo

10:00 KAMENIČKY/
SvratouchLuže
10:00 STOLANY/
Tuněchody- Luže
9:00 Luže- Ronov/Třemošnice B

9:00 Luže
10:00 Krouna
9:00 Proseč

10:00Vítanov
9:00 Luže
9:00 Proseč

9:00 Luže
10:00 Vítanov
9:00 Chroustovice
jen starší přípravka
9:00 Bítovany
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UPLYNULÉ AKCE
Kůň Valda na Košumberku

Porota architektonické soutěže 21. 8. 2020
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