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Informační měsíčník města Luže

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
Starostka města Luže podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje:
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
se uskuteční:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místo konání voleb:
Volební okrsek č. 1 – Městský úřad Luže,
Náměstí Plk. Josefa Koukala 1
pro voliče bydlící na Náměstí Plk. Josefa
Koukala a ulic: Dolská, Dukelská, Hamzova,
Havlíčkova, Husova, Hvězdecká, Jeronýmova, Jiráskova, Komenského, Nábřeží, Poděbradova, Pod Voleticemi, Svatopluka Čecha,

U Stadionu, Za Pilou, Zářečí, Žižkova
a Zdislav
Volební okrsek č. 2 – Základní škola Luže
– feriálky, Žižkova 253
pro voliče bydlící v ulici Družstevní, Kaštanka, Na Výsluní, Košumberk, Lipka a areál
HL
Volební okrsek č. 3 - Bývalá škola – Dům
pro seniory, Bělá 49
pro voliče bydlící v Bělé a na Dobrkově
Volební okrsek č. 4 – Kulturní dům Radim, Radim 68
pro voliče bydlící v Radimi
Volební okrsek č. 5 – Kulturní dům Srbce,
Srbce 18
pro voliče bydlící v Srbcích, Voleticích
a Domanicích

2020

1964

Volební okrsek č. 6 – Kulturní dům Doly,
Doly 24
pro voliče bydlící v Dolích, Brdě a na Rabouni
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Oprávněnému občanovi bude
umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou
totožnost platným občanským průkazem nebo
platným cestovním dokladem.
Volič vybaven voličským průkazem pro volby do zastupitelstva kraje, může hlasovat
v jakémkoliv volebním okrsku na území kraje.
Hlasovací lístky a informace o způsobu hlasování obdrží občan nejpozději 3 dny před
konáním voleb. Hlasovací lístky budou
k dispozici i ve volebních místnostech. K volbám je nutné přijít s ochranou dýchacích cest
(rouška).
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KAM VYRAZIT
Pátek a sobota 2. a 3. 10.
VOLBY DO PARDUBICKÉHO KRAJE
Sobota 3. 10. od 8:00		
KOŠUMBERSKÝ DOGTREK
Hrad Košumberk
Neděle 4. 10. od 17:00		
MUSICA NOVA – komorní koncert

Poutní Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku

Úterý 6. 10. od 17:00		
UNIVERZITA 3. VĚKU
Volnočasové centrum
16.-18.10.
ŘÍZKOBRANÍ
Restaurace Kovárna

INFO Z RADNICE
Sobota 17. 10. od 17:00
UKONČENÍ VZPOMÍNKOVÉ VÝSTAVY NA MARII MAXMILIÁNU
Chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku
Úterý 20. 10. od 17:00
UNIVERZITA 3. VĚKU
Volnočasové centrum

ŘÍJEN 2020
Sobota 31. 10. od 19:00
ANI ZA MILION – divadelní představení
Sokolovna Luže, vstupné 100,Úterý 3. 11. od 17:00		
UNIVERZITA 3. VĚKU
Volnočasové centrum

KLUB ZDRAVÍ: PĚT JAZYKŮ

Sobota 7. 11. od 8:00		
KOŠUMBERSKÁ ŠTIKA
Voletický rybník

ODPUŠTĚNÍ

Zrušené akce

Čtvrtek 22. 10. od 18:00

Volnočasové centrum
Sobota 24. 10. od 9:00		
ZAHÁJENÍ RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
Rybářská chata u Voletického rybníka
Pondělí 26. 10. od 16:45
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Rodinné centrum DaR Luže

Počítačový kurz - z důvodu malého zájmu.
Informace
Beseda s důchodci 4. 12. 2020 Vzhledem k aktuální situaci prosíme o nahlášení
účasti osobně na TIC, mailem tic@luze.cz,
nebo SMS na tel.: 736 481 206. Děkujme
za pochopení.

ARCHITEKTONICKO – KRAJINÁŘSKÁ SOUTĚŽ NA ŘEŠENÍ NÁVRŠÍ
POUTNÍHO KOSTELA NA CHLUMKU
Rádi bychom vás seznámili s výsledky nedávno proběhlé architektonicko-krajinářské soutěže na řešení návrší poutního kostela na Chlumku. V soutěži se sešla řada kvalitních návrhů, ze
kterých odborná porota v anonymním výběru
zvolila 3 soutěžní návrhy, které byly oceněny 1.,
2. a 3. cenou. Dále pak byly také uděleny 3 odměny. Závěry z hodnotícího zasedání odborné
poroty soutěže pak byly předloženy radě města
a Zastupitelstvu města Luže ke schválení. Protokol
soutěže a s ním i všechny soutěžní návrhy budou
veřejně přístupným dokumentem, těšíme se na to,
až vám je budeme moci představit.
Porota soutěže doporučila městu Luže navázat spolupráci s autory vítězného návrhu. Vítězný návrh je kvalitativně na velmi
vysoké úrovni a tým který jej vytvořil, patří
k předním architektonickým kancelářím, která pracuje na prestižních zakázkách a jsme
moc rádi, že rukopis jejich práce bude součástí veřejného prostoru města. Přínos spolupráce se zkušenými architekty je tak dalším skvělým zviditelněním města na celostátní úrovni
a pozvednutím celkové architektonicko - krajinářské a kulturní úrovně města, kterou si Luže právem zasluhuje.
Od pondělí 5. 10. bude možné si soutěžní návrhy prohlédnout. Výstava bude probíhat
v Sokolovně města Luže a bude možné ji navštívit každé pondělí po předchozím objednání na
mailu: petr.budil@luze.cz. Výstavu bychom rádi
zahájili veřejnou prezentací vítězného návrhu samotnými autory, se kterými v době uzávěrky zpravodaje jednáme. Každé pondělí pak od 16:30 do
17:30 bude během měsíce října probíhat komentovaná prohlídka soutěžních návrhů vedená architektem města, MgA. Petrem Budilem.    

INFO Z RADNICE
ZPRÁVY Z MATRIKY
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Evou Ouřadovou – 85 let
Alexandrem Křemenem – 91 let
Na Městském úřadě v Luži uzavřeli
manželství
Peter Jedinák a Jana Holubová
Petr Ščučka a Zuzana Nešporová
V kostele Panny Marie v Janovičkách
uzavřeli manželství
Vojtěch Šotola a Kateřina Andrlová
V kostele Panny Marie na Chlumku uzavřeli manželství
Vojtěch Horák a Adéla Jirušová
Pavel Pokorný a Veronika Paurová
Na hradě Košumberku uzavřeli manželství
Václav Hromek a Zlata Suchá
Martin Vít a Michaela Truncová
Vladimír Rus a Kateřina Matoušková
Ondřej Vobejda a Karolína Broklová

UNIVERZITA 3.VĚKU
Zimní semestr Univerzity třetího věku zahájíme v úterý 6. 10. 2020 v 17 hod. ve Volnočasovém centru. Připomínáme, že vzhledem k současné situaci není účast povinná,
studenti jsou z přednášek předem omluveni
a mohou využít samostudium doma.
		
TIC

VZPOMÍNKA
Vlastik Aksler
už 20 roků můžeme jen vzpomínat.
Moc nám chybíš.
manželka Líba

ŘÍJEN 2020
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OKÉNKO Z ÚŘADU

REFERENTI STAVEBNÍHO ÚŘADU
Od srpna můžete na stavebním úřadě
potkávat naše nové dva kolegy – Bc. Petra
Kosáčka a Ing. Marii Břeňovou. Mají na
starosti řízení podle stavebního zákona povolování staveb, změny užívání staveb,
řízení o odstranění staveb, ověřování dokumentací skutečného stavu budov, slučování a oddělování pozemků, atd. Kromě toho
také rozhodují o zřízení sjezdů na místní komunikace, rozhodují o uzavírkách
a objížďkách na místních komunikacích
a schvalují kácení stromů rostoucích mimo
les. Veškerou tuto činnost vykonávají nejen pro Luži, ale i pro obec Řepníky a její
místní části Popovec a Pěšice a pro obec
Střemošice a její místní část Bílý Kůň.
Bc. Petr Kosáček také koordinuje pořízení
změn územního plánu města. Kvalifikační
požadavky na pracovníky stavebního úřadu jsou poměrně náročné. Kromě dosaženého vzdělání a případně i praxe v oboru
musí nejpozději do jednoho a půl roku splnit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti
při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

PROJEKT ZÁCHRANY KULTURNÍ PAMÁTKY
– HRAD KOŠUMBERK
V souladu s usnesením Zastupitelstva
města Luže jsme do konce září podali žádost
o zařazení stavebních úprav hradu Košumberk
do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury na rok 2021. Součástí žádosti však není jen konkrétní stavební
záměr na příští rok, ale i celkový záměr oprav
hradu podle zpracovaných studií a projektových dokumentací na příštích deset let. Těmi
jsou Studie konzervace vnitřního hradu zpracovaná Ing. Petrem Rohlíčkem v únoru letošního roku a projektová dokumentace Statické
zajištění hradu od Ing. Vojtěcha Zábojníka
z letošního července. Na rok 2021 žádáme
o dotaci na 1. etapu spočívající v opravě
a statickém zajištění jižní hradby a provizorní
zajištění prostoru bývalých maštalí v hodnotě
cca 4 mil. Kč vč. DPH. Hradební zeď je částečně zborcená a další část hrozí zborcením,
proto Ing. Zábojník navrhuje rozebrání části
zdiva, provedení zpevnění základů a opětovné vyzdění opukovým kamenem a zásyp
jámy původních maštalí.
Projekt záchrany kromě této první etapy
počítá s dalšími devíti v hodnotě necelých
35 mil. Kč vč. DPH. To je částka nejpotřebnějších oprav stavebně – technických závad
a statických poruch, které by učinily z hradu
bezpečné místo pro turisty a další návštěv-

níky i pro příští generace. Je zřejmé, že bez
dotace není v možnostech města tyto úpravy
realizovat.
Ing. Hana Broklová

Původní maštale

Jižní hradba
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MĚSTSKÁ POLICIE

ŘÍJEN 2020

MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ INFORMUJE
MĚSTSKÁ POLICIE SKUTEČ INFORMUJE

STRÁŽNÍK SPOLEČNĚ S POLICIÍ ČR
VYPÁTRAL POHŘEŠOVANOU DÍVKU

Z činnosti Městské policie

27.07.2020, 17:32 hodin, lomy na skutečsku –
Žulová stezka

Během letních měsíců se strážníci skutečské
městské policie nenudili. Hlídky řešily přes
stovku oznámení, které se týkaly především
špatného parkování, výskytu volně pobíhajících zvířat, protiprávního jednání na úseku občanského soužití, veřejného pořádku
a majetku, založení černých skládek. Strážníci
také vyjížděli společně s dalšími složkami IZS
k několika dopravním nehodám, asistovali posádkám záchranné služby, objasnily pachatele
založení černé skládky a v součinnosti s Policií ČR vypátrali pohřešovanou osobu, která
byla v ohrožení života a zdraví. Kromě výše
uvedeného strážníci provádí pravidelné měření rychlosti, vykonávají kontroly dodržování
dopravního omezení pro nákladní vozidla (zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t mezi Zbožnovem
a Štěpánovem, kontroly dodržování nejvyšší
přípustné hmotnosti na mostech v katastru
pověřených obcí) a vykonávají pěší a automobilovou běžnou hlídkovou činnost. Společně
s návratem mládeže do školních lavic došlo
i k návratu strážníků k přechodům pro chodce
u škol, kde v ranních hodinách dohlíží na bezpečné přecházení. Tento dohled je realizován
u základních škol ve Skutči a v Luži, kdy se
strážníci snaží místa dohledu pravidelně střídat – samozřejmě s ohledem na další případná
oznámení občanů.

Dne 27.7.2020 krátce po půl šesté večerní požádala Policie ČR službu konajícího strážníka
o součinnost při pátrání po pohřešované dívce,
která by mohla být v ohrožení života a zdraví.
Strážník se okamžitě spojil s hlídkami PČR
v terénu a po společné domluvě počali hledat
dívku po lomech na skutečsku. Dívka byla
díky výborné místní znalosti hlídek po necelé
půlhodině nalezena - z důvodu lehkých zranění
jí hlídky poskytly první pomoc a předaly do
péče záchranné služby. Děkujeme všem zasahujícím složkám za ukázkovou spolupráci.
STRÁŽNÍCI OBJASNILI PACHATELE
ČERNÉ SKLÁDKY VE SKUTČI
31.08.2020, 07:44 hodin, prostranství u hřbitova, ul. Boženy Němcové, Skuteč
Strážníci přijali oznámení o založení černé
skládky u kontejnerů, které se nachází na parkovišti poblíž skutečského hřbitova. Díky
provedenému šetření na místě a vytěžení
všímavých spoluobčanů byly podezřelé osoby
zjištěny ještě téhož dne. Věc bude po zpracování
postoupena místně a věcně příslušnému
správnímu orgánu k projednání, kdy pachatelům
hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč.

Zintenzivněna byla i pěší hlídková činnost
strážníků na stadionu ve Skutči, kde si místní tribunu oblíbila skutečská mládež, která se
zde však schází bez zájmu o sportovní aktivity
a často zde dochází k poškozování vybavení
areálu a k jeho znečištění.

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

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

STRÁŽNÍCI PROVĚŘOVALI OZNÁMENÍ O POŽÁRU AUTOBUSU
21.07.2020, 13:50 hodin, Palackého nám.,
Skuteč

24. 10. 2020 od 9 hodin

V úterý 21.07.2020 krátce před 14 hodinou
bylo oznámeno na Městskou policii Skuteč,
že na Palackého náměstí ve Skutči stojí autobus, ze kterého se kouří. Po okamžitém příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že zde
nedochází k požáru - vlivem technické závady
došlo k úniku oleje na výfukové vedení a na
motor, což zapříčinilo uvedený kouř. Na místě
bylo dále zjištěno, že došlo také k úniku většího množství oleje na pozemní komunikaci
(v délce cca 500 m). Z toho důvodu byla na
místo přivolána jednotka SDH Skuteč, která
provedla likvidaci olejové skvrny za užití
sorbentu. Strážníci dále na místě prováděli
usměrňování dopravy.

zahajujeme

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
➢

První schůzka se koná na rybářské chatě u Voletického rybníka.

➢

Do našich řad zveme nejen dosavadní členy kroužku, ale i
všechny zájemce (zejména děti již školou povinné).

➢

Zájemci se mohou hlásit u pana Broulíka (tel. 739 271 960) nebo
u paní Broulíkové (tel. 739 271 982).
Těšíme se na vás!

VÝPISY USNESENÍ
Výpis usnesení z 37. schůze Rady
města Luže konané dne 24. 08. 2020
v 15:00 hod. v zasedací místnosti na
MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, J. Kopecký, M. Sýs,
V. Volejník, M. Hrnčál, M. Zlesák

Rada města schvaluje:
01/37
Dodatek č.1 Darovací smlouvy na úhradu nákladů a odměn pro děti u příležitosti dne dětí pořádaného Sborem církve adventistů sedmého dne
Luže, dle přílohy.
02/37
Finanční dar pro Obec Střemošice ve výši
30.000,00 Kč jako spoluúčast na nezbytné opravy místní komunikace vedoucí do Rvasic, dle
přílohy.
03/37
Řád veřejného pohřebiště města Luže, dle přílohy.
04/37
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luže na rok 2020 pro
spolek Spinálníček, z. s., dle přílohy.
05/37
Změnu ceníku služeb pro Turistické informační
centrum v Luži od 1. 9. 2020, dle přílohy.
06/37
Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č.3
Bělá 49, 538 54 Luže, kde je vlastníkem bytu
společnost Lesy Luže, s.r.o. k 31.8.2020, dle
přílohy.
07/37
Uzavření Smlouvy o nájmu bytu č.3 v bytovém
domě U Stadionu 259, 538 54 Luže s paní Margitou Děťákovou, dle přílohy.
08/37
Smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru Bělá
49, Luže pro Sbor dobrovolných hasičů Bělá, dle
přílohy.
09/37
Uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na část pozemkové parcely č. 13/2 v k. ú. Luže a panem
Milanem Slavíkem a paní Evou Slavíkovou, Komenského 288, Luže, dle přílohy.
10/37
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
17. 2. 2020 se společností INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. na vícepráce,méněpráce u díla: „Stavební úpravy stávající infrastruktury v ul. Dukelská“, dle přílohy.
11/37
Dodatek č. 3 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.
12/37
Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne
18. 12. 2019 se společností Anylopex plus s.r.o.
na zpracování žádosti o dotaci na akci ,,Město
Luže - jímání dešťových vod pro zálivku hřiště“,
dle přílohy.
13/37
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Město
Luže – Svoz komunálního odpadu“, dle přílohy.
			
14/37
Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Sběrný dvůr Luže – provoz“, dle přílohy.
Rada města jmenuje:

15/37
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Město
Luže – Svoz komunálního odpadu“, dle přílohy.
16/37
Členy komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Sběrný
dvůr Luže – provoz“, dle přílohy.
Rada města revokuje:
17/37
Usnesení č. 38/36 (přijaté na 36. zasedání RM
dne 22. 7. 2020). 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.
Rada města schvaluje:
18/37
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.
Rada města doporučuje ZM schválit:
19/37
Příslib finanční podpory v celkové výši
700.000,00 Kč na akci Obnova kostela ve Voleticích pro období od r. 2021 do r. 2027 dle
splátkového kalendáře a dle přílohy.

Výpis usnesení z 38. schůze Rady města
Luže konané dne 07. 09. 2020 v 16:00
hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže
Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, M. Sýs, V. Volejník,
M. Zlesák
Omluveni: J. Kopecký

Rada města schvaluje:
01/38
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OSV/20/20398
o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení
na podporu sociálních služeb poskytovaných
v souladu se zákonem č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách, dle přílohy.
02/38
Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě na úhradu nákladů a odměn pro děti u příležitosti dne dětí
pořádaného Oblastní charitou Pardubice, ve
výši 3. 000,-- Kč, dle přílohy.
03/38
Změnu odpisového plánu MŠ Luže pro rok
2020, dle přílohy.
04/38
Převod prostředků z rezervního fondu do fondu
investic MŠ Luže ve výši 35. 334,42 Kč, dle
přílohy.
05/38
Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu-Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji, dle přílohy.
06/38
Smlouvu o užití státního mapového díla v digitální formě a Ortofota ČR se Zeměměřickým
ústavem, dle přílohy.
07/38
Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku
s poskytovatelem MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. na projekt „Město Luže
– Rekonstrukce kulturního domu v Dolích“, dle
přílohy.
08/38
Smlouvu o dílo se zhotovitelem EUPORA s.r.o.
na organizaci zadávacího řízení na akci „Re-
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konstrukce kotelny ZŠ Luže výměna zdroje, dle
přílohy.
09/38
Smlouvu o dílo se zhotovitelem EUPORA s.r.o.
na poskytnutí administrativní podpory a služeb
pro získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Luže výměna
zdroje, dle přílohy.
10/38
Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Založení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělávání
při ZŠ Luže“, dle přílohy.
11/38
Členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Založení přírodní zahrady pro školní a mimoškolní vzdělávání
při ZŠ Luže“, dle přílohy.
12/38
Příspěvek na úpravu zevnějšku při účasti pověřených osob na slavnostních aktech města Luže
v částce 300,- Kč za slavnostní akt pro zastupitele a matrikářku s platností od 1. 10. 2020.
13/38
Přidělení bytu č. 2 v Domě s pečovatelskou službou v Luži č. p. 2 paní M. K. na dobu určitou od
1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 a uzavření Smlouvy
o nájmu, dle přílohy.
14/38
Přidělení bytu panu V. F. v bytovém domě Bělá č.
p. 49, 538 54 Luže, byt č. 3, na dobu určitou od
1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 a uzavření Smlouvy
o nájmu, dle přílohy. Vlastníkem bytu je společnost Lesy Luže, s.r.o., zastoupená jednatelem
panem Janem Soukupem.
15/38
Rozhodnutí o výběru zhotovitele Pavel Munzar,
Vrchlabí, IČ:13189638 na veřejnou zakázku Rekonstrukce veřejného osvětlení Luže-Bělá, dle
přílohy.
16/38
Smlouvu o dílo se zhotovitelem Pavel Munzar,
Vrchlabí, IČ:13189638 na veřejnou zakázku Rekonstrukce veřejného osvětlení Luže-Bělá, dle
přílohy.
17/38
Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 316/2
o výměře cca 453 m2, trvalý travní porost, v k.
ú. Luže.
18/38
Dohodu o úhradě nákladů změny územního plánu, dle přílohy.
Rada města revokuje:
19/38
Usnesení č. 17/25 (přijaté na 25. zasedání RM
dne 9. 12. 2019).
Rada města schvaluje úhradu nákladů za pořízení změny č. 1 Územního plánu města Luže
formou rozdělení celkové částky mezi všechny
žadatele stejným dílem, dle přílohy.
Rada města schvaluje:
20/38
Úhradu nákladů za pořízení změny č. 1 Územního plánu města Luže formou rozdělení celkové
částky mezi všechny žadatele dle dohody o úhradě nákladů změny územního plánu, dle přílohy.
Rada města svěřuje:
21/38
Starostce města pravomoc rozhodovat o uzavření smluv s Úřadem práce České republiky
a pověřuje ji podpisem těchto smluv s platností
od 8.9.2020.
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Rada města neschvaluje:
22/38
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 794/6
o výměře 1523 m2, vedeného jako zahrada,
v k. ú. Doly.
Rada města doporučuje ZM schválit:
23/38
Čerpání rozpočtu města za období I. - VIII.
/2020, dle přílohy.
24/38
Rozpočtové opatření č. 6/2020, dle přílohy.
25/38
Souhlas zřizovatele pro Základní školu Luže,
okres Chrudim, s použitím neinvestičního příspěvku od zřizovatele na pokrytí nákladů na
obědy pro děti do doby přijetí dotace z projektu Pardubického kraje v rámci Operačního
programu Potravinové a materiálové pomoci
pro školní rok 2020/2021, dle přílohy.
26/38
Souhlas zřizovatele pro Mateřskou školu Luže,
okres Chrudim, s použitím neinvestičního příspěvku od zřizovatele na pokrytí nákladů na
obědy pro děti do doby přijetí dotace z projektu Pardubického kraje v rámci Operačního
programu Potravinové a materiálové pomoci
pro školní rok 2020/2021, dle přílohy.
27/38
Změnu závazných ukazatelů č. 1 rozpočtu
Základní školy Luže, okres Chrudim pro rok
2020.
28/38
Změnu závazných ukazatelů č. 1 rozpočtu
Mateřské školy Luže, okres Chrudim pro rok
2020, dle přílohy.
29/38
Pravidla pro poskytování dotací na podporu
spolkového života a volnočasových aktivit,
platná od 1.10.2020, dle přílohy.
30/38
Alokaci do aktuální výzvy grantového programu na podporu spolkového života a volnočasových aktivit ve výši 600 000,- Kč pro rok 2021,
dle přílohy.
31/38
Alokaci do grantového programu pro poskytnutí dotace na domovní čističku odpadních vod
ve výši 80.000,00 Kč pro rok 2021.
32/38
Obecně závaznou vyhlášku města Luže o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, dle přílohy.
33/38
Prodej části pozemkové parcely 502/8 označené jako díl „a“ o celkové výměře 9 m2, orná
půda, v k. ú. Luže, panu B. T., za cenu 50 Kč/
m2, dle přílohy.
34/38
Uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.
p. č. 12/7 o výměře 56 m2 v k. ú. Srbce současně se smlouvou o zřízení věcného břemene
služebnosti dešťové kanalizace, dle přílohy.
35/38
Výsledky architektonicko-krajinářské soutěže
na řešení návrší poutního kostela na Chlumku,
dle přiloženého protokolu soutěže.
36/38
Podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce rybníka v místní části Dobrkov z programu
Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích Ministerstva zemědělství.
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V sobotu 22. srpna se v bělském sportovním areálu odehrál již 24. ročník memoriálu Karla
Bláhy v tenisové čtyřhře. Z 20 přihlášených dvojic jich dorazilo 19. Dvojice byly rozlosovány
do 4 skupin a z každé skupiny postupovaly první dvě do závěrečného play off. Za dusného
a teplého počasí se na kurtech odehrálo 44 zápasů a v nich 411 gamů. V 5 zápasech si zazpíval i kanárek. Letošní turnaj měl vysokou sportovní úroveň, o čemž svědčí i umístění vítězů
brněnského turnaje Moučky s Cepkem, kteří se nedostali do play off.
Do play off postoupili dvojice:
Zelinka / Bezdíček - Tůma Josef / Herynek Jiří st.                      

6:0

Paulus / Paulus - Černý / Kovář                                                        7 : 6
Zelenka / Marek - Hájek / Kolář                                                	

7:5

Tlapa / Krupička - Hoffman / Kňava                                                6 : 2
Zelinka / Bezdíček - Paulus / Paulus                                              	 1 : 6
Tlapa / Krupička - Zelenka / Marek                                                  6 : 1
o 3. místo:
Zelinka / Bezdíček - Zelenka / Marek                        

3:6

FINÁLE:  
Tlapa / Krupička - Paulus / Paulus                                

6:2

Vítězové získali poháry, šampaňské a všichni věcné ceny dle svého umístění. Ostruhy mezi
dospělými získávala i dvojice starších žáků, Elich Lukáš / Paulus Tomáš nejml.
Konečné pořadí turnaje:
1. Tlapa Miloslav / Krupička Aleš                           	

Pardubice

2. Paulus Jiří / Paulus Tomáš ml.                            

Skuteč

3. Zelenka Adolf / Marek Jiří                                     

Proseč

4. Zelinka Robert / Bezdíček Bohumil                    

Skuteč

5. Hoffman Jiří / Kňava Radek                                  

Bělá / Pardubice

6. Černý Milan / Kovář Petr                                        

Vrbatův Kostelec

7. Hájek Aleš / Kolář David                                         

Vrbatův Kostelec

8. Tůma Josef / Herynek Jiří st.                                 

Luže

9. Moučka Jakub / Cepek Petr                                   

Brno

10. Novák Luboš / Tvaroha Aleš                                

Střemošice

11. Herynek Adam / Hladík Tomáš                           

Hrochův Týnec / Luže

12. Herynek Jiří / Tůma Jan                                        

Vysoké Mýto / Luže

13. Pečenka Dušan / Brokl Zdeněk                          

Skuteč

14. Dostál Matěj / Dostál Jan                                    

Řepníky

15. Zelinka Robert ml. / Sedlačík Ondřej                

Skuteč

16. Kratochvíl Jiří / Drahoš Dominik                         

Skuteč

17. Polášek Michael / Severa Petr                             

Brno

18. Shejbal Jan / Fendrych Josef                              

Pustina / Hrušová

19. Elich Lukáš / Paulus Tomáš nejml.                    
   

Slatiňany / Skuteč

Podrobné výsledky k tenisovému memoriálu i s fotkami najdete na fb stránkách Obec Bělá.
Poslední tenisovou akcí v letošní sezoně byla „Poslední smeč za Jirku Kremličku“, která se
konala v sobotu 19. září od 8 hod. O této akci Vás budeme informovat v příštím zpravodaji.                     
                                       					
JSy

Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
BĚLÁ ŽILA HASIČSKÝM
SPORTEM
29. 8. 2020 od 8:00 hod. pořádali místní
hasiči spolu s OSH Chrudim soutěž „O pohár
starostky města Luže“ v požárním útoku starších a mladších žáků. Soutěže se zúčastnilo  
28 družstev chrudimského okresu. Přivítala
je starostka města Luže p. Veronika Pešinová
a starosta SDH Bělá p. Jan Stoklasa. V dvoukolovém boji o co nejlepší časy si pomyslné
stupně vítězů vybojovala družstva:
starší žáci:
1. SDH Proseč
                 
2. SDH Skuteč
                                3. SDH Krouna
mladší žáci:
1. SDH Proseč
                                2. SDH Lukavice
                                3. SDH Štěpánov

Pohár starostky města Luže si odvezla
obě družstva SDH Proseč. První tři družstva z každé kategorie navíc poháry a medaile pro nejlepší, které věnovala firma BHT
Praha. Všechna zúčastněná družstva si odvezla krásné ceny.
29. 8. 2020 od 14:00 hod pokračoval hasičský den 17. ročníkem „Memoriálu Jana
Stoklasy“ v požárním útoku mužů a žen. Po
přivítání zúčastněných sborů starostou SDH
Bělá soupeřilo 11 družstev pod přísným dohledem rozhodčích s časem. Čtyři nejlepší
v obou kategoriích se po základní části utkalo
v rozstřelech o konečné umístění. To se nakonec po vyrovnaných bojích vykrystalizovalo:

muži:
             
                        

1. SDH Vinary
   2. SDH Studnice
3. SDH Skuteč

ženy:

1. SDH Skuteč

                       

2. SDH Lozice

                  

3. SDH Vinary

Všichni zúčastnění si rovněž odvezli hodnotné ceny. Pořadatelé děkují všem rozhodčím, SDH Luže a SDH Skuteč za pomoc.
Děkujeme zároveň sponzorům BHT Praha, Město Luže, Alfa 3 s.r.o. Luže za ceny
a podporu.
                                                                                                                                              
J. St.

ŘÍJEN 2020

7

ZE ZDISLAVI
Jsou věci i články, které nedopadnou plánovaně hned tak, jak bychom si přáli. Nejspíš potřebují svůj čas dozrát. Tak tomu je
i v následujícím článku, který jsem dostala od paní Evy Tiché do série příspěvků
v Lužském zpravodaji 2014 pod názvem
„To tenkrát...„. Sousedé z přilehlých
obcí vzpomínali na poutě a posvícení. Takže nyní je ta nejsprávnější doba
pro ten poslední článek. Měl vyjít
v září 2014, kdy sousedé zdislavští a od
Hvězdy od pradávna drželi to svoje posvícení. A proč jsem tento článek dohledala?
Protože od září 2020 se těší celá rodina paní
Tiché jejímu kulatému životnímu jubileu.
A kde jinde by měla oslava probíhat? No přeci v tom velkém sále, kde jako děti jsme si
opravdu hodně nahrály, kde probíhaly všechny ty veselice, zábavy, jak popisuje, vzpomíná
a my budeme taky. Hodně zdraví přejí všichni návštěvníci „Hvězdy“ a Hana Truncová.       
Do hospodářství a pohostinství „U hvězdy“ jsem se přivdala v r. 1959.
Sál v prvním patře po mnoho let sloužil
jako sklad všeho možného a chátral. Až se
dala dohromady parta mladých členů Svazarmu. Vše vyklidili, vymalovali sál, klubovnu i schodiště. Za to bezplatně pořádali
každý týden taneční zábavy. Tehdejší Občanský výbor č. 5 pořádal pro děti Mikulášské besídky a plesy. Na posvícenské zábavě nechyběly pečené kačeny s knedlíkem

KYNOLOGOVÉ
Jako každý sportovní klub či sportovec
jsme se těšili na zahájení sezony. Bohužel nám ji překazil nezvaný host covid -19.
Zrušily se nám všechny závody, výstavy,
zkoušky, ale i přes všechna nařízení se nám
podařilo připravit 9 členů na zkoušky, které
se tu pořádaly 6. 6. 2020. Naposledy se tu
zkoušky pořádaly přesně před 10 lety. Na
zkoušky dorazil jeden člen ze ZKO Skuteč.
Mysleli jsme si, že budou stejně úspěšné,
ale bohužel dva členové zk. nesložili. Louky pro pachové práce (stopy) nám umožnilo ZD Zderaz. Pro rozhodčího, figuranta
a kladeče stop nám město Luže poskytlo propagační dary, tím to jim moc děkujeme za
podporu.

                        

a zelím či řízek s bramborovým salátem uložený ve skladu za kuchyní, říkali jsme mu
„magacín“.
Pořádali jsme taneční pátky, na kterých
hrála Zdislavanka v zastoupení p. Krpouna
(jezdil v léčebně s ještěrkou), ze Židovny p.
Jůza, Pepa Nováků ze Střemošic, Břeťa Netolický z Hroubovic. Byla tady parta štamgastů, parta veselých kamarádů, což se dneska
už nevidí. Jeden začal zpívat hezkou písničku
a už zpívala celá hospoda.
Taky se tady scházeli hoši s kytarama.
Měla jsem ráda jejich trampské písničky.
A svatby? Těch jsem tady připravila víc
než třicet. V kuchyni mně pomohly paní
Remešová, Hudáková, Forštová, moje sestra Krupková a nesmím zapomenout na paní
Trpkošovou. Ta nikdy nechyběla.
Když se opravovala sokolovna, tak se na
sále konaly veškeré schůze a zasedání tehdejšího MNV. A taky oslavy MDŽ. Zahrádkářské, včelařské, hasičské a rybářské výroční schůze s občerstvením pro 120 lidí. Srazy
na myslivecké hony, na které jsme připravovali a vozili občerstvení do lesa, na sále měli
poslední leč a výroční schůze. JZD tu organizovalo různá školení a oslavy. A samozřejmě
i rodinné jubilejní oslavy např. k padesátinám, šedesátinám a podobně. Je na co
vzpomínat.                               
                                                          		
		
Eva Tichá
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CIRKUS PACIENTO
Jako každý rok přivezli Zdravotní klauni do
Hamzovy léčebny program Cirkus Paciento.
Druhý týden v září bylo v arboretu Hamzovy léčebny postaveno cirkusové šapitó a začal týdenní program pro naše malé pacienty.
„ Jsme moc rádi, že se letos s chutí a energií
zapojili nejen dětští pacienti, ale také jejich rodiče“ shodují se klauni, kteří pomáhali po celý
týden zkrátit čas mezi procedurami a zasvětit
děti i rodiče do tajů cirkusových dovedností.
Slunečná odpoledne tak byla naplněna kouzlením, žonglováním, akrobacií a hudbou. Vr-

Do Hamzovy léčebny přijíždí pravidelně již
11 let. Trvale rozvíjí svůj program k radosti léčených dětí. Za to, že vykouzlí dobrou
náladu u všech – dětí, rodičů i zdravotníků,
velice děkujeme.

cholem pak bylo páteční představení, ve kterém jsme se rozloučili s odcházejícím létem
a téma vánku přivítalo přicházející podzim.
„Zdravotní klaun“ je dobročinná organizace
s národní a mezinárodní působností, která od
roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby
s úsměvem. Posláním Zdravotních klaunů
je tvořit uvolněné prostředí nejen ve
zdravotnických zařízeních, přinášet radost
a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává.

Nabízíme volné pracovní místo na pozici
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

Náplň práce:

 Instalatérské a topenářské práce, samostatné montáže a opravy rozvodů.

Nabízíme:






Hrubý plat po zapracování 24 000 – 28 000 Kč dle praxe.
Nástup od 2.11.2020 nebo dle domluvy.
Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, úvazek 1,0.
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další zaměstnanecké výhody.

Požadujeme:

 Vyučení v oboru.
 Praxe min. 5 let v oboru.
 Svářečský průkaz.

Žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte e-mailovou adresu: per@hamzova-lecebna.cz.
Bližší informace podá p. Zoulík na tel. 469 648 180.

Z HAMZOVY LÉČEBNY
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NÁVŠTĚVA V HAMZOVĚ LÉČEBNĚ
Dne 9. 9. 2020 navštívila Hamzovu léčebnu Ing. Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku a předsedkyně TOP 09. Paní poslankyně byla seznámena s činností jednotlivých pavilónů a na ambulantním pracovišti
pavilónu F si vyzkoušela roboticky asistovanou rukavici Gloreha, která je určena k rehabilitaci ruky a napomáhá obnově funkční hybnosti, jako je úchop, zvednutí a pohybování
s předmětem.
Závěrem pozitivně hodnotila, s jakým nasazením se zde v léčebně o své klienty staráme,
i přes nedořešené financování následné lůžkové péče v ČR.

INZERCE
PRONÁJEM
Na Košumberku pronajmu 1+kk, 40m², tel: 775 650 760

PŘIJMEME
Restaurace Na Soudu Skuteč příjme číšníka/servírku, praxe vítána,
info.na tel.:724 085 918 od 8-10 hod a od 14-16 hod.

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

Svatomartinská
Husa
&
Svatomartinské víno

11.- 15.11. 2020

Restaurace Na Kovárně, Luže
Nám. Plk. Koukala 22

Svatomartinské menu
•
•
•

Víno:
0,75l Modrý Portugal
0,75l Zweigeltrebe rosé
0,75l Muškát Moravský
Předkrm:
Husí sádlo s jatýrky, pečivo
Polévka:
Husí vývar s nudlemi

- vepřové
- kuřecí
- telecí
- zvěřinové
- ryby a další

Hlavní chod:
¼ Pečená husa, červené a bílé zelí,
bramborový, houskový a karlovarský knedlík
Desert:
Domácí štrůdl s cukrem a šlehačkou
Rezervace vhodná na tel: 777 544 988
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI

FOTBALOVÁ
TĚLOVÝCHOVNÁ
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ŠKOLIČKA
JEDNOTA LUŽE

První trénink máme za sebou!
Veškerá dřina a zábava je ale stále
před námi!
Hledáš prima partu a miluješ sport?
Jsi holka nebo kluk? Je ti 7 nebo 13?
Tak neváhej a přijď si taky čutnout!
Kdy: Každé úterý od 17:00
Kde: Fotbalový stadion města Luže
Více informací na tel. 776 830 015
nebo na webu https://www.tjluze.cz/

RODINNÉ CENTRUM DaR

ŘÍJEN 2020
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V RODINNÉM CENTRU DAR SE ANI NA CHVÍLI NEBUDETE NUDIT
Září je za námi a my se v plné síle připravujeme na podzimní a zimní akce. Jednou
z nich je i lampiónový průvod, který proběhne v pondělí 26. 10. 2020. Od 16:45 hodin
se scházíme před RC DaR, kde je pro návštěvníky připravená malá podzimní výstava
s výrobky dětí, které centrum navštěvují.
K zakoupení zde budou i ozdobené svíčky.
Od 17 hodin průvod vyráží směrem k Ham-

zově léčebně a končí na místním hřbitově,
kde na opuštěné hroby položíme svíčky
a s naší známou písničkou se rozloučíme. Pro
děti je po cestě připravená drobná soutěž.
V měsíci listopadu se na Vás mimo jiné
těšíme při výrobě adventních věnců a při
přednáškách na témata kojení, těhotenství
a první pomoc v rodině s malými dětmi.

Rodinné centrum
DaR Luže zve na
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V pondělí 26. 10. 2020 od 16.45 hodin
Vycházíme v 17.00 hodin od RC DaR Luže (Družstevní 366) směrem k Hamzově léčebně a ke
hřbitovu. Vstupné dobrovolné.
S sebou lampionky, věnečky nebo svíčky, které položíme na opuštěné hrobečky. Před zahájením průvodu
proběhne maličká podzimní výstava, kde si budete moci zakoupit výrobky našich dětí. Výtěžek z této
prodejní výstavy bude použit na provoz RC DaR. Letos drobná soutěž pro děti s odměnami. Děti si sebou
mohou vzít baterky. Těšíme se na Vás 😊😊
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.

PROGRAM Rodinného centra DaR
NA ŘÍJEN 2020
Pravidelný program – Úterky: 9:00-10:00 m_ANIMA- maminky se připravují na nástup do zaměstnání,
skloubení zaměstnání a domácnosti. 10-12:00 Aby malé bylo velké - vede Mgr. Dominika Košnarová Dis, téma

Neslyším co říkáš. Pátky: 8:00-10:00 Klub Mamiňáček, 10:00-12:00 - Zdravíčko, téma Pohyb s malými dětmi v liché
týdny - vede Anna Bratršovská, sudé týdny 10:00-12:00 Hrátky s batolátky – říkanky pro motoriku a správný vývoj
dětí a výchova ke správné výživě – vede Michaela Boháčová. 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 Neúspěch ve škole a somatické
potíže. 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.

Pátek 2. 10.
Úterý 6.10.

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

➢ ZDRAVÍČKO – Cvičení v lese
➢ ABY MALÉ BYLO VELKÉ – Myška v ponožce

Středa 7.10.

14:30-17:00

➢ KLUB OTAZNÍK – Podzimní miska

Pátek 9. 10.

9:00-12:00

➢ HRÁTKY S BATOLÁTKY – O veliké řepě

Úterý 13.10.

9:00- 12:00

➢ ABY MALÉ BYLO VELKÉ – Šikovné dlaně

Středa 14.10.

14:30-17:00

➢ KLUB OTAZNÍK – Netopýrci z papíru

Pátek 16. 10.
Úterý 20.10.

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

➢ HRÁTKY S BATOLÁTKY – Koulela se brambora
➢ ABY MALÉ BYLO VELKÉ – Bubáček strašáček

Středa 21.10.
Pátek 23.10.
PONDĚLÍ
26.10.

14:30-17:00
9:00-12:00
16:45-18:00

Úterý 27.10.

9:00-12:00

➢ KLUB OTAZNÍK – Andílci
➢ ZDRAVÍČKO – Zvířátkové cvičení
➢ LAMPIONOVÝ PRŮVOD – Vyrážíme od Rodinného
centra DaR, kolem HL a k místnímu hřbitovu, letos
soutěž s překvapením a odměnou 😊😊
➢ ABY MALÉ BYLO VELKÉ – Tělíčko

Středa 28.10.

➢ KLUB OTAZNÍK – ZAVŘENO, státní svátek

Pátek 30.10.

9:00-12:00

➢ HRÁTKY S BATOLÁTKY – O koblížkovi

Úterý 3.11.

9:00-12:00

➢ ABY MALÉ BYLO VELKÉ – Do komína spadla vrána

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.

Rádi poznáváme nové tváře
Rodinné centrum DaR realizuje několik
pravidelných aktivit. Programy pro maminky s malými dětmi, cvičení pro seniory, výuku píšťalek pro děti od 1.- 4. třídy,
ale také Klub Otazník, který je určený
pro předškolní a školní děti (vyzvednutí
dětí z družiny/školky zajišťujeme). Klub
vede Zuzana Melckenbeeck, která dojíždí z Rabouně a má vystudovanou výtvarnou školu. Od malička se věnuje keramice, kreslení, modelování, výrobě šperků
a mozaiky. Na každou schůzku chystá jiný druh vyrábění a techniky, proto sledujte náš program a přidejte se
k nám, jakoukoliv středu od 14:3017:00 hodin. Program mohou navštívit
i dospělí. Vstupné 30,-
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HISTORICKÉ STŘÍPKY
Jan Antonín Venuto – Luže a Chlumek
(výřez z panoramatického pohledu na Luži
s Chlumkem a Košumberkem).
Po studiích v Olomouci působil Jan Antonín Venuto (1746 – 1833) ve službách církve v
Olomouci a Jimramově, odtud odešel za svým
přítelem – budoucím biskupem královéhradeckým – Janem Leopoldem Hayem do Hradce Králové. Po zbytek života působil jako královéhradecký kanovník. Pochován je po boku
biskupa Haye v Chrasti u Chrudimi.
Dodnes je Jan Antonín Venuto známý především díky svým mimořádně kvalitně zhotoveným vedutám – topograficky přesným
záznamům krajiny a staveb. Během častých
putování krajinou do skicáků precizně zaznamenal nejen majestátní zámky, města či rozsáhlé parky, ale také zcela nepatrné vísky nebo
dokonce jednotlivé drobné stavby, jež očividně upoutaly jeho pozornost. Zachytil také památky dnes již neexistující nebo výrazně změněné ve své architektonické podobě. Jeho díla
nalezneme jak v českých, tak i v zahraničních
kulturních institucích. Skicák, z něhož pochází
i nákres města Luže, se nachází ve sbírce Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě od roku
2001 a byl získán z Jihočeského muzea v Čes-
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Z Luže v muzeu

kých Budějovicích. Obsahuje celkem 37 listů
svázaných v pevných deskách, kresby jsou
datovány lety 1788 až 1820. Nalezneme zde
jak náčrty a nedopracované kresby, tak i precizně zpracované pohledy na vzdálenější místa i
lokality nedaleko Luže - Rosice, Rychmburk,
Chlumek, Košumberk, Podlažice, Podskala či
Hroubovice.
List, ze kterého pochází zde zmiňovaný
výřez, zachycuje nejen městečko Luže a areál
chrámu na Chlumku, ale také hrad Košumberk v okrajové části plochy. Silueta města
zachyceného na přelomu 18. a 19. století je
vykreslena ve zjednodušené verzi, dominantu
představuje pouze jednolodní kostel sv. Bar-

toloměje, původně gotický s barokní úpravou.
V pásu jsou pak naznačeny barokní štíty měšťanských domů na náměstí, budova s cibulovitou věžičkou je patrně radnice. V pravé části
výjevu vidíme majestátní dvouvěžovou stavbu
barokního poutního chrámu Panny Marie na
Chlumku, slavnostně vysvěceného roku 1713.
V těsném sousedství je pak zachycena původně dvoupatrová jezuitská rezidence, dostavěná
roku 1682. Ve 20. letech 19. století po požáru
rezidence došlo k ubourání poškozeného

patra, dnes je tedy rezidence pouze jednopatrová.

Jak se Vám líbí? (pokračování příště)
Připravila Soňa Krátká, Regionální muzeum

KAM ZA KULTUROU

Výbor pro životní prostředí města Luže Vás zve na tradiční

PODZIMNÍ VÝSADBU
STROMŮ 17. 11. 2020
Úterý

ve 13 hod.
Rádi bychom vysadili co nejvíce stromů, proto prosíme
o pracovní i finanční spoluúčast a následnou péči rodin, spolků,
skupin i firem. Strom potom ponese jméno svých „rodičů“.
Stromy a materiál zakoupí město Luže hromadně. Výsadba proběhne na různých místech Luže a místních částí. Více informací
bude před samotnou akcí.
Náklady na jeden strom jsou cca 200 – 300 Kč.
Zájemci se hlaste na starostka@luze.cz
Děkujeme, že nám chcete pomoci oživit naše okolí!

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Výuka na naší škole zatím pokračuje bez
karanténních opatření (psáno v polovině září),
a tak se můžeme plně věnovat doplňování
znalostí a vyrovnávání nerovností z distančního vzdělávání v jarních měsících uplynulého
školního roku. Někteří žáci přišli do školy téměř až po půl roce, v některých případech také
distanční výuka příliš nefungovala, proto bude
známkování a hodnocení znalostí a dovedností žáků zpočátku spíše motivační a mělo by zohledňovat rozdílné domácí podmínky a přístup
žáků k distanční výuce. Ve školním řádu bude
nově zmíněna povinnost účasti na vzdělávání
distančním způsobem.
V souvislosti s epidemiologickými opatřeními v naší škole dodržujeme velké množství
hygienických opatření. Budeme rádi, pokud
nám pomůžete s vysvětlováním a opakováním těchto pravidel Vašim dětem a stejně tak,
pokud je budete při případné návštěvě školy
respektovat. Pokud to bude možné, prosíme o přednostní řešení případných problémů
či dotazů vzdálenou formou, tj. telefonicky
či emailem. Kontakty na učitele najdete na
webových stránkách školy.
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Přejeme Vám všem krásné podzimní dny
a pokud máte jakýkoliv podnět , nápad, zkušenost či nějaký problém, který se nás týká,
budeme rádi, pokud se na nás obrátíte. Rádi
Vás vyslechneme a pokusíme se pomoci.
Mgr. Vít Hospodka ředitel Základní
školy Luže

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do Školky se těšíme, s radostí tam běžíme.
Čekají tu kamarádi, hrajeme si spolu rádi.
Někdy trochu malujeme, zpíváme a kreslíme
pohádku si vyslechneme a pak chvilku cvičíme.

již nové učebny nemohou dočkat!
Velké díky za realizaci tohoto projektu patří paní tajemnici Ing. Haně Broklové, která
úspěšně zvládla celý náročný proces administrace žádosti, a také paní starostce Bc. Veronice Pešinové, za podporu školních aktivit
a koordinaci všech zapojených subjektů.
každopádně jsme se posunuli do nového
školního roku a v něm jsme přivítali nové prvňáčky. Jejich paní učitelkou bude paní Mgr.
Jana Prokešová a všem přejeme, aby se jim ve
škole líbilo a naučili se tu věci, které v životě
budou potřebovat.
Dále vítáme ve škole paní učitelku Mgr.
Danu Hamplovou, která bude vyučovat na
II. stupni matematiku a hudební výchovu
a paní asistentky Sáru Ročňovou, která bude
působit v 1. třídě a v Odpolední škole a Jiřinu
Janouškovou, která bude pomáhat v 7.A.
První školní den jsme také slavnostně otevřeli novou počítačovou učebnu, která bude
sloužit nejen žákům II. stupně pro výuku
informatiky, ale i jiných předmětů, kde má
digitální prostředí své využití. Učebna má
20 žákovských míst, 3D tiskárnu, projektor
s ozvučením a splňuje všechny nároky na
moderní výuku. Pořízena byla ve spolupráci
se zřizovatelem městem Luže a financována
z prostředků EU, MAS Skutečsko, Košumberko a Chrastecko v rámci projektu Odborná
počítačová učebna v ZŠ Luže. Všichni žáci se
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V rámce výše zmíněných hygienických
opatření jsme se rozhodli omezit mimoškolní
a vícetřídní akce, minimálně v období zvýšeného rizika přenosu koronaviru. Pokud to
bude možné, budeme realizovat školní družinu, kroužky a nově pro zájemce ze starších
ročníků (4. - 6. třída), na které již nezbylo
místo ve družině i Odpolední školu. Jsme rádi,
pokud se zapojujete do našich mimoškolních
aktivit.
Budeme také pokračovat v práci školního
parlamentu, kde chceme pokročit ve spolupráci se slovenskou školou v Podolínci, byť se
zatím bude jednat jenom o aktivity na dálku.

Po prázdninách se opět otevřely dveře naší
mateřské školy. Během prázdnin došlo k několika úpravám. Bylo vyměněno osvětlení
a pokáceny uschlé břízy v zahradě. Nového kabátu se dostalo terase před mateřskou
školou. Malířské práce byly provedeny ve
všech třídách, umývárnách a chodbách. V letošním školním roce 2020/2021 bylo přijato
28 nových dětí, které jsme srdečně přivítali.
Děti v šatnách našly svoji značku a společně
s rodiči se vydaly vzhůru za dobrodružstvím,
které je v naší mateřské škole čeká. Během
prvních zářijových týdnů si děti zvykají na
nové prostředí, řád a pravidla školky i jednotlivých tříd. Seznamují se s novými kamarády
a zvykají si na odloučení od rodičů, které se
ne vždy obejde bez slziček na tváři. Doufáme, že adaptační proces, zdárně zvládneme
a vrhneme se do dobrodružných her, zábavy
a zážitků. Zářijové počasí nám opravdu přeje, proto velkou část dne trávíme i vzhledem
k opatřením spojených s onemocněním COVID-19 v prostorách zahrady. Využíváme
průlezky, skluzavku, pískoviště, hrajeme
míčové hry a hry s pravidly. Dbáme na dodržování stanovených pravidel a bezpečnost
všech dětí při pohybu na školní zahradě. Přejeme si, ať se všem dětem ve školce líbí.
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NABÍDKA PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY PEČUJÍCÍ O LIDI SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
V PARDUBICKÉM KRAJI
V posledních letech probíhá reforma psychiatrické péče, která má za cíl zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, rozšířit kapacity a formy
léčby a podpory lidí s duševním onemocněním,
ale i jejich rodinných příslušníků (rodiče, partneři, dospělé děti). V Pardubickém kraji mají
možnost se zapojit do vzdělávání a neformálního setkávání. Mohou posílit svůj vztah k nemocnému tak, aby nemoc nebylo jediné téma,
které spolu řeší.
PRO KOHO: program je určen pro rodinné
příslušníky lidí, kteří žijí s duševním
onemocněním. (psychotická onemocnění, deprese a bipolární poruchy)
JAK SE MOHU ZAPOJIT: stačí se ozvat na
jeden z kontaktů níže. Rádi se s Vámi sejdeme
na jakémkoliv místě Pardubického kraje, můžeme si zavolat nebo propojit na sociálních sítích.
Zjistíme od Vás, jaké máte přání, co z nabídky
byste rádi absolvovali. Následně domluvené
budeme realizovat.
NĚCO NAVÍC: Kromě nabídky níže, je možnése s námi neformálně setkávat. Jsme aktivní při
reformě psychiatrické péče v Pardubickém kraji
a vzděláváme se. Přivítáme mezi námi kohokoliv, kdo by se rád zapojil (můžete nám pomoci se
vznikem svépomocných skupin v kraji).

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÁ JE
MOŽNÁ REALIZOVAT V JAKÉMKOLIV MÍSTĚ PARDUBICKÉHO KRAJE.
1.

Psycho edukace pro rodinné příslušníky
lidí s psychotickým onemocněním/ depresemi/ bipolární poruchou
Co se dozvíte? Zvýšíte si znalosti o nemoci
svého příbuzného, léčbě, včasných varovných
příznacích a zotavení. Je veden profesionály
v oblasti péče o duševní zdraví a lidmi s vlastní
zkušeností s nemocí.
Forma: Seminář Délka: 4 setkání x 3 hodiny
(celkem 9 hodin) Počet účastníků: 12 – 15
Obsah: 1. den • Definice onemocnění, jeho
projevy, průběh a prognóza • 2. den Příznaky
a jejich příčiny • Dostupná léčba 3. den • Prevence relapsu nemoci • Časné varovné příznaky
nemoci • Zdravý životní styl 4. den • Cílem
modulu je představit účastníkům interaktivní
formou koncept zotavení a seznámit s právy lidí
s duševním onemocněním.
2.

Strukturální Stigma a Reforma psychi
atrické péče
Nevíte, jak v rodině mluvit o nemoci? Co vlastně diagnóza Vašeho blízkého znamená? Dostane
se z toho někdy? V našem programu vytváříme
bezpečný prostor pro sdílení s lidmi, kteří si
procházejí podobnou situací jako vy. Společně

s námi se můžete podílet na snížení stigmatizace.
Pojďme své zkušenosti sdílet.
Forma: Seminář Délka: 2 hodiny Počet účastníků: 12 -15 účastníků
Obsah: • Cílem modulu je popsat současný systém psychiatrické péče v ČR • poukázat na nedostatky a seznámit účastníky s možnými řešeními
těchto problémů •
3. Beseda Nejsme v tom sami
Beseda Nejsme v tom sami má za cíl představit
zkušenosti lidí, kteří žijí s lidmi s duševním
onemocněním. Věnuje se životu s nemocí,
osobním cestám zotavení, ale i problému stigmatizace. Poukazuje na to, jaký vliv má stigmatizace na lidi s duševním onemocněním
a že může často představovat větší zátěž nežli
nemoc samotná, jelikož přispívá ke strachu vyhledat potřebnou pomoc a hájit svá práva.
Forma modulu: Beseda Délka modulu: 2 hodiny Počet účastníků: 10 - 80 účastníků (dle
prostoru)
Obsah modulu: • Úvod do tématu duševního
zdraví, nemoci a stigma • Moderovaná diskuze
• Vaše dotazy
KONTAKT NA REGIONÁLNÍ SPECIALISTKY V PARDUBICKÉM KRAJI
Alžběta Šustr Feyfarová – T: 775 141 989,
alzbeta.sustr@nudz.cz Leona Hovorková
T: 605 128 091, leona.hovorkova@nudz.cz

Z MAS
AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, Z.S.
Se zahájením školního roku a nástrahami současných časů hledáme nové způsoby, jak zvýšit informovanost, vzájemně
si pomáhat, a přitom zachovávat zdraví
i optimismus. Do našich aktivit proto
jako rovnocenný partner vstoupily digitální technologie, a vedle osobních setkání v rámci kulatých stolů v menších skupinkách uvítáme vaše názory a nápady
i on-line cestou - pod každým Kulatým stolem najdete Dotazník a Analýzu problémů
a potřeb – děkujeme za vaši spolupráci.
Ústředním tématem naší práce je rozvoj
regionu, především dostupných pracovních míst. Na podporu zaměstnanosti začal ve spolupráci s Teritoriálním paktem

zaměstnanosti Pardubického kraje fungovat v našem území nový projekt, díky kterému je možné domlouvat rekvalifikace
na míru, ale také práci na zkoušku a tzv.
dotované zaměstnání - v případě zájmu
o informace kontaktujte kancelář, nebo stačí
na našich stránkách kliknout na JOB.
Nově je díky projektům MAS a spolupráci s partnery v oblasti sociálních
služeb a zdraví dostupná též pomoc
(tzv. psycho edukace) pro rodinné příslušníky lidí s psychotickým onemocněním /depresemi/, bipolární poruchou
a sdílení zkušeností s lidmi, kteří si procházejí
situací psychiatrické diagnostiky člena rodiny či osoby blízké včetně související stigma-

tizace. Více viz příloha. Je možné domluvit
i besedy na uvedená témata do komunitních
a volnočasových center.
Řadu novinek najdete také v souvislosti
s přípravou nového období – jednak stěžejní dokumenty pro rozvoj venkova Koncepce rozvoje venkova nebo Inovační strategie
České republiky 2019–2030 nebo Principy
SMART, které prolínají všemi oblastmi rozvoje území.
Nezapomeňte sledovat i náš facebook:
https://www.facebook.com/masskch

KAM ZA KULTUROU

ŘÍJEN 2020
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Vás srdečně zve na rybářské závody

KOŠUMBERSKÁ
ŠTIKA
Kdy: 7.

11. 2020 od 8 do 14 hod., prezentace od 6 do 7.30 hod.

Startovné: 500,-Kč, (hradí se předem na účet č. 1142887369/0800, do zprávy pro příjemce uvádějte
jméno závodníka)

Chytá se pouze na přívlač na umělou nástrahu.
Maximální počet účastníků je 50.
Přihlášky přijímá: Přemysl Kašpar
tel. 721 287 626, email: prema.ryba@seznam.cz

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

(zdroj: http://www.rybolovumlyna.cz/)

Zveme Vás na přednášku na téma

PĚT JAZYKŮ ODPUŠTĚNÍ
22. říjen 2020 od 18 hod.
Přednášející: Jan Libotovský

Každé setkání je doplněno zdravou a chutnou ochutnávkou.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
místo konání: Volnočasové centrum města Luže
změna programu vyhrazena
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MARIE MAXMILIÁNA EVA TEREZIE HRABĚNKA ZE ŽĎÁRU
Někdejší hradní paní Marie Maxmiliána Eva
Terezie říšská hraběnka ze Žďáru,1 poprvé provdaná svobodná paní (čili baronka) Slavatová z Chlumu a Košumberka
a podruhé baronka Hýzrlová z Chodů (1633 /
či popř. 1632/–1690), zasáhla významnou měrou do historie města Luže, hradu Košumberk
i celého okolí.
Původ
Marie Maxmiliána Eva pocházela z českého rodu Žďárských ze Žďáru, podobně
starobylého, jako byli zdejší páni Slavatové z Chlumu a Košumberka. Na rozdíl od
Slavatů se ovšem Žďárští ze Žďáru objevili na historické scéně až zhruba o dvě století později, a to na sklonku vlády Přemyslovců
v r. 1295. Mariina rodová linie, spjatá od 1. poloviny 16. století s Kladenskem – dle něhož se nazývala kladenskou nebo též katolickou, příslušela až do r. 1622 do nižšího rytířského stavu, čímž
se od panského rodu Slavatů odlišovala. Slavatům
se životním standardem Žďárští přiblížili až
ve 2. polovině 16. století. Tehdy Mariini předci
a příbuzní dosáhli výrazného pozemkového bohatství a také význačnějších úřadů ve Slánském
kraji nebo přímo u panovnického dvora. Musíme
též připomenout, že kladenští Žďárští se hlásili
převážně mezi menšinové katolíky, což u katolické dynastie Habsburků upevňovalo jejich pozici.
Na často kladenou otázku, z jakého Žďáru vlastně Žďárští pochází, lze odpovědět, že
původním domovem tohoto rodu byla tvrz
a posléze zámek Žďár v Doupovských horách, severovýchodně od Karlových Varů.
Rodiče a sourozenci
Rodiči Marie Maxmiliány Evy byli Florian Jetřich (Žďárský) ze Žďáru (1598–1653),
pán na Červeném Újezdě, Hostivici, Kladně
a dalších panstvích a statcích a Alžběta Korona
Bořitová z Martinic (asi 1603 či 4–1649), kteří
se za dramatických okolností vzali v Pasově na
jaře r. 1620. Připomeňme, že to bylo v době stavovského povstání, útěku rodiny Martiniců z Čech
a nelehkého společenského a majetkového postavení Floriana Jetřicha.
Matka byla nejstarší dcerou proslulého politika 1. pol. 17. století – českého místodržitele Jaroslava Bořity z Martinic (1582–1649) a právě
tato okolnost byla pro osud rodiny Žďárských
velmi zásadní.
Otec Florian Jetřich vyznával původně podobojí, ale pod vlivem žďárských příbuzných se stal
již kolem r. 1610 zaníceným katolíkem.

1

Třicetiletá válka tvořila dramatické pozadí
života rodiny Floriana Jetřicha a Alžběty Korony z Martinic, ale rodiče s početnou rodinou (tč.
známe již 11 jejich dětí) přečkali válku bez větších problémů a už v jejím počátečním průběhu
došlo k velkému společenskému a majetkovému vzestupu rodiny. V důsledku prohry českých
stavů a masivních konfiskací získal rod v prvních
letech konfliktu několik nových panství a řadu
menších statků.
Otec pak, jako přívrženec císaře Ferdinanda
II. a Martinicův chráněnec, obdržel již r. 1622
vytoužené povýšení do panského stavu s titulem
„říšského svobodného pána ze Žďáru“2, r. 1628
získal prestižní titul „říšského hraběte ze Žďáru“ a zanedlouho poté i postavení tzv. velkého
palatina – tj. zástupce císaře v některých jeho
pravomocích. Vedle toho zastával Florian Jetřich
časem též ceněný post Nejvyššího dvorského
maršálka Království českého.
Budoucí košumberská hradní paní měla celkem
dva známé bratry, z nichž jeden zesnul předčasně, a pět sester, které se dožily dospělosti (zřejmě
z celkového počtu nejméně devíti dívek, včetně
ní). Sourozenci Marii Maxmiliánu Evu přirozeně ovlivňovali. Ze zachovaných zdrojů se zdá, že
nejtěsnější kontakty uchovávala s nejstarší sestrou Kateřinou Marií hraběnkou z Nostic (snad
1622?–1658), dále s obdobně nábožensky silně
smýšlející sestrou Terezií Eleonorou Alžbětou
hraběnkou z Ugarte (zřejmě 1639–1705) a se svým
starším bratrem Františkem Adamem Eusebiem hrabětem ze Žďáru (1624 /popř. 1623/–1670).
Všichni sourozenci byli vychováváni v niterné úctě k Bohu a k Panně Marii, jejíž kult
rodina Žďárských a Martiniců důsledně pěstovala. Také většina Mariiných sourozenců byla
díky rodičům až přehnaně zbožná. Proto není
divu, že si Marie Maxmiliána Eva přinesla tuto
hlubokou víru s sebou do východních Čech. Zároveň nepřekvapí, že někteří sourozenci – podobně jako jejich košumberská sestra – stáli
za vznikem významných stavebních památek,
které ve své době a ve svém regionu byly obdobně významnými poutními cíli, jako je
zdejší chrám na Chlumku. V této souvislosti musíme vzpomenout bratrův klášter v Hájku
u Prahy, známý poutní kostel na hoře Homoli
u Ústí nad Orlicí, spojený se zmíněnou Mariinou
sestrou Terezií Eleonorou Alžbětou hraběnkou
z Ugarte nebo půvabný poutní kostelík ve Skočicích sestry Polyxeny Ludmily Eusebie Frebonie
hraběnky ze Šternberka, původně baronky Švihovské z Rýzmberka a Švihova (asi kol. 1625–1691).

Tak znělo celé její jméno. Dále zkracujeme na Marii Maxmiliánu Evu.

Narození, výchova a hraběnčiny dvě vlastní rodiny
Marie Maxmiliána Eva se narodila dne
8. září 1633 /či popř. 1632/ v Praze na Hradčanech.
Při narození přišla na svět bez známek života, ale
naštěstí se ji podařilo oživit. Matka Alžběta Korona
se k ní od dětství chovala tvrdě, snad proto, aby
dcerka přivykla na těžkosti spojené se životem.
Následkem toho došlo k umrtvení původně živé
a veselé Mariiny povahy.
Po matčině smrti na sklonku jara r. 1649 ji vychovával mocný strýc – český kancléř Jiří Adam
hrabě z Martinic, který žil převážně ve Vídni. Tam
si ji vyhlédl ovdovělý Jindřich Vilém svobodný
pán (neboli baron) Slavata z Chlumu a Košumberka (kol. 1605–1654), za něhož se 9. ledna 1651 ve
Vídni provdala. Zde musíme podotknout, že vedle
svého nového jména i nadále důsledně používala
titul „rozená hraběnka ze Žďáru“.
Manžel byl zhruba o 30 let starší, ale dívka se
prý do něj oddaně zamilovala, a to i přes to, že
povahově byli údajně odlišní. V létě 1652 Marie
Maxmiliána Eva měla poprvé vstoupit na hrad Košumberk, který byl tehdy větší a výstavnou – spíše
zámeckou – renesanční rezidencí.
Již rok po svatbě se Marie Maxmiliána Eva dočkala narození dcerky Johanky Barbory Alžběty.
Té si její manžel – baron Slavata příliš neužil, neboť trpěl tuberkulózou a již v r. 1654 zemřel.
Po manželově skonu se mladičká vdova stala
poručnicí své jediné dcery a ochranitelkou jejího
košumberského panství. To bylo ovšem vážně poničeno a zadluženo třicetiletou válkou. I přes to se
rozhodla, že toto středně velké panství s městečkem Luží pro dcerku udrží.
Ačkoliv Marie Maxmiliána Eva žila po ovdovění sama, brzy svůj stav přehodnotila a na doporučení svých přátel, především starší sestry Kateřiny
Marie z Nostic, se rozhodla znovu provdat, a to za
Františka Kryštofa svobodného pána Hýzrleho
z Chodů (kol. 1622–1666). Nápadník byl pohledný i zámožný, což pro mladou vdovu jistě mohlo předst vovat vítanou pomoc v jejích snahách
o oddlužení košumberského panství. K tomu však
asi reálně nedošlo, neboť, jak se později ukázalo,
František Kryštof ve Vídni a v Praze až příliš utrácel, z čehož vznikaly mezi manžely velké rozbroje.
Svatba se konala 1. října 1656 na Malé Straně
v Praze. Na rozdíl od prvního manželství druhý
svazek Marii Maxmiliáně Evě štěstí nepřinesl,
a to díky přílišné povahové odlišnosti a rozdílnému pohledu na svět.
František Kryštof svobodný pán Hýzrle
z Chodů byl císařským skutečným (nikoliv formálním) komořím ve Vídni a nejvyšším komorníkem nad stříbry, a proto z pozice svého úřadu

2 Od doby povýšení se on i celá jeho rodina psali již jen jako baron a posléze hrabě „ze Žďáru“ a nikoliv starým jménem „Žďárský ze Žďáru“.
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přebýval téměř trvale blízko panovníka v sídelní
Vídni. Tak se Vídeň stala opět místem delších pobytů i pro Marii Maxmiliánu Evu. Vzhledem ke
svým povinnostem, které ji vázaly na její panství,
často (tj. zejména v letních měsících) pobývala
i na Košumberku, občas vyrazila též do Prahy nebo
za bratrem na Kladno. Jindy z panství vyjížděla
do blízkého města Chrudimi nebo do nedalekého
Hradce Králové, kde sídlili otcové jezuité. Při jednom z pobytů v Praze (r. 1657) jí na mor zemřela
dcerka z prvního manželství Johanka Barbora Alžběta Slavatová z Chlumu a Košumberka. Zesnulé
děvčátko bylo poslední členkou rodu Slavatů z košumberské linie, po její smrti tak její matka zdědila
panství Košumberk. Mladá paní naštěstí ale dlouho
bez dětí nezůstala, neboť se jí v druhém manželství
narodil synek Ferdinand František Hýzrle, který
však zemřel jako kojenec, a v r. 1658 se jí narodila
dcera Františka Terezie Rosalie, která jako jediná
přežila kritické dětské roky. Když bylo dceři zhruba 17 let, Marie Maxmiliána Eva ji na Košumberku velkolepě vyvdala za Kašpara Fridricha hraběte
z Lamberga a dcera ze své matky brzy udělala několikanásobnou babičku.
Druhý choť Marie Maxmiliány Evy zemřel rovněž předčasně, a to ve Vídni r. 1666 na obávané
neštovice. Mladá vdova se již znovu neprovdala
a věnovala svou pozornost nezletilé dceři, usilovné obnově a správě košumberského panství
a niterné zbožnosti.
Hraběnčino hospodaření na panství a její vztah
k poddaným
Košumberská paní od převzetí panství v r.
1654 spořila a rovněž časem obměnila personální skladbu šlechtických úředníků ve prospěch
vzdělaných a schopných osob, aby umořila dluhy a své zchudlé poddané co nejdříve pozvedla. V této souvislosti též dbala o vrchnostenské
městečko Luže. Na jaře 1678 zřídila v Luži například cech řezníků pro celé panství, což podpořilo
rozvoj hospodářství v celém širším zázemí Luže.
Později, v létě r. 1684, městečku obnovila jeho
privilegia získaná od jejích předchůdců či panovníků. Tímto krokem uznala ověřená opatření
a zároveň podpořila další hospodářský rozvoj centra svého panství. Vedle toho na panství obnovovala poničené dvory a mlýny, v Luži četné domy
a podporovala nově se usazující obyvatele. V r.
1669 si již mohla dovolit zakoupit nedaleký drobný statek Hroubovice (neboli Roubovice). Pro
zvýšení přímých výtěžků z tohoto majetku zde též
vybudovala pivovar, jiný výnosný pivovar pak tradičně fungoval přímo pod Košumberkem.
Ke svým poddaným se Marie Maxmiliána Eva
chovala – na tehdejší poměry – často šlechetně a velkomyslně, čímž si získávala důvěru
a oddanost mnoha svých lidí. Postupně s věkem
a s vlivem jezuitů, jež pozvala, však začala své
poddané nutit do náboženských a dalších povin-

ností, a to méně vybíravými prostředky, čímž si
řadu „svých oveček“ proti sobě popudila. Pobouření mnoha poddaných dokládá kupř. fakt, že za
velkého selského povstání v r. 1680 musela ze
svého panství dokonce uprchnout do opevněné Litomyšle, což s dalšími zprávami dokazuje,
že její vstřícnost šla jen do určitých mezí a nadále zůstávala a cítila se především aristokratkou a na svém majetku svrchovanou vrchností
(tj. nepřipouštěla odpor proti své autoritě, což
v dané dobové realitě i díky jejímu vysokému společenskému postavení ani nepřicházelo
v úvahu).
Ovdovělá hraběnka ze Žďáru se dlouhodobě
snažila dbát nejen o hmotné a církevní povznesení (viz níže), ale též o vzdělání svých poddaných.
V r. 1681 například založila ve městečku Luže
školu pro více jak 170 dětí z panství. Vedle toho
dbala o vyučování hudby a zpěvu a pěstovala
(jak bylo obvyklým barokním zvykem) varhanní
hudbu. Pro vydržování hudebníků v Luži zřídila
malou nadaci. Další nadaci založila pro podporu
zdejší školy a rovněž ustanovila nadaci pro chudé
studenty z panství, studující v Hradci Králové. Na
druhou stranu očekávala aktivní zapojení poddaných do hospodářského života a pilné dodržování
katolického náboženství, neboť v regionu dosud
přežívala náboženská laxnost, pověrčivost či skrytý protestantismus. I proto na Košumberk pozvala v šedesátých letech jezuity, aby zde prováděli
svoji misii a poddané (nejen) církevně vzdělávali.
Tímto jejím veškerým počínáním na panství počet obyvatel opět utěšeně vzrůstal, což urychlovalo konsolidaci válkou poničeného panství.
Velké úsilí nakonec přineslo své ovoce – hraběnce ze Žďáru se podařilo panství během dvou desetiletí sanovat. Panství začalo opět prosperovat, takže
další dceři Františce Terezii Rosalii baronese Hýzrlové z Chodů, mohla věnovat vedle řady klenotů
i větší věno, údajně v celkové sumě 54 500 zlatých
uherských. Za tuto sumu bylo možno tehdy zakoupit
i středně velké panství. Díky dobré finanční situaci také mohla nechat připravit výstavbu monumentálního chrámu na blízkém vrchu Chlumku
u Luže. Své finance totiž r. 1688 (po vypořádání
se svými sestrami) též významně vylepšila kladenským dědictvím po svém bratru Františkovi
Adamovi Eusebiovi hraběti ze Žďáru.
Mariánský kult a jezuité
Marie Maxmiliána Eva byla společně se sourozenci velkou příznivkyní kultu P. Marie, což
ovšem bylo v té době mezi šlechtou jakýmsi módním trendem. Mariánský kult pěstovali její rodiče,
kteří si vedle sochy P. Marie Loretánské, umístěné následně v rodinné hájecké loretě, přivezli ze
svého exilu na počátku 20. let 17. věku také kopii
Cranachovy Panny Marie Pomocné, neboli Pasovské. Tento uctívaný rodový obraz následně získala
Marie Maxmiliána Eva od svého bratra při návště-
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vě v Kladně. Plátno Panny Marie s Ježíškem v náruči pak stálo u kořenů velké mariánské úcty, kterou hraběnka ze Žďáru na svém panství i v celém
kraji založila a pěstovala. Aby obraz zpřístupnila poddanému lidu, nechala ho vystavit nejprve
v hradní kapli Panny Marie na Košumberku,
ale poněvadž se věhlas obrazu rychle šířil, pojala plán zřídit pro zázračný rodinný obraz novou
kapli, která by sloužila větším masám poutníků.
V tom jistě spatřovala i možnost dalšího hospodářského povznesení svého majetku, neboť každé
poutní místo kromě poutníků přinášelo i profit
ekonomický.
Zamýšlenou kapli, zasvěcenou též Panně Marii
(při jejíž stavbě osobně pomáhala), nechala vystavět mezi lety 1667 až 1669 na blízkém vrchu
Chlumku nad městečkem Luží a kolem nové kaple
bylo mj. zřízeno i osm kapliček.
Marie Maxmiliána Eva ze Žďáru měla již dlouho, v duchu rodinné tradice, taktéž skvělé styky
s jezuity, jak výše naznačeno. Osobně je poznala
např. na panstvích svého otce Floriana Jetřicha, kde
mu pomáhali s rekatolizací. Postupně u ní jezuité
též přebývali jako její osobní zpovědníci. Zároveň
dojížděla do královéhradecké jezuitské koleje
a na sklonku šedesátých let požádala o přidělení tního jezuity. Na hrad přišli hned dva a jejím
novým zpovědníkem se stal páter Mikuláš Kozel.
K těmto pak postupem času přibyli na panství
i další otcové. K projevům zbožnosti hraběnky ze
Žďáru podotýká historik Milan Skřivánek: „Nebudeme se patrně mýlit, že nelehké životní prožitky
disponovaly Marii Maxmiliánu k projevům náboženské horlivosti, která překračovala … meze své
doby.“
Když se její jediná dcera z druhého manželství
necítila delší čas zdráva, začala být i její matka neklidná, uzavřená, a ještě více se obracela k Bohu.
Obavy byly oprávněné, neboť její mladá dcera
Františka Terezie Rosalie z Lambergu v březnu
1684 zemřela a brzy po ní, v r. 1686, se na věčnost odebral i její choť. Po dceři a zeti zůstalo několik nezletilých dětí, na které dohlížela. Přímo
u sebe pak vychovávala jednu ze svých vnuček.
Na osudem zkoušenou paní měli v ten čas
„hradní“ jezuité již značný vliv. Proto hraběnka od r. 1677 stavěla pod Chlumkem pro řád
novou jezuitskou rezidenci, do které se jezuitští
páteři posléze z košumberského hradu přestěhovali. Vzhledem k tomuto těsnému kontaktu s jezuity pojala Marie Maxmiliána Eva plán předat
košumberské panství do rukou hradeckých
jezuitů, k čemuž přikročila po skonu své dcery –
hraběnky z Lamberga, jež zesnula (jak již řečeno)
r. 1684. V témže roce tak došlo k darování městečka Luže, hradu Košumberk a části zdejšího
panství jezuitům, s tím, že vše může nadále doživotně užívat. Zástupci nezletilých lambergovských vnoučat se sice ostře stavěli proti, nakonec
však museli kapitulovat.
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Na sklonku života
Ještě před dceřinou smrtí vystavěli poddaní
pod Chlumkem domek, kam se stárnoucí Marie
Maxmiliána Eva počátkem r. 1684 natrvalo přestěhovala, aby žila blíže zázračného obrazu. Hrad
Košumberk přenechala případným hostům či úředníkům. S odchodem hraběnky ze Žďáru ztratil
hrad význam vrchnostenského sídla a postupně
chátral. Jezuité totiž dávali přednost lužské rezidenci a po zrušení řádu v r. 1773 se stavba definitivně změnila ve zříceninu.
Krátce před smrtí se zbožná paní věnovala
přípravám výstavby nového chrámu Panny
Marie Pomocnice na Chlumku. Stará marián-

MMET

ská poutní kaple davům poutníků již nestačila,
a tak se hraběnka ze Žďáru rozhodla postavit na
jejím místě mohutný barokní dvouvěžový chrám.
Práce byly započaty v květnu 1690 a teprve v r.
1696, kdy byl dokončován, do něj přenesli žďárský rodinný obraz Panny Marie Pasovské, neboli
Pomocné. Toho se však hraběnka již nedočkala,
neboť již léta churavěla a 17. října 1690, ani ne
šedesátiletá, zemřela (na plicní problémy).
Hrad Košumberk s Luží a částí panství definitivně připadl jezuitům. Tři vnoučata z rodu
Lambergů pak zdědila pouze menší část zdejšího hraběnčina majetku. Vedle toho vnoučata
též zdědila značně zmenšené panství Kladno
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(pouhou pětinu někdejšího rozlehlého kladensko-červenoújezdeckého dominia hrabat ze Žďáru),
jež zesnulá získala po bezdětném bratru a po vyrovnání se čtyřmi žijícími sestrami v r. 1688.
Hraběnčino tělo po pohřbu nejprve prozatímně
spočinulo v kryptě kaple jezuitské rezidence a až r.
1698 bylo pietně přeneseno do její krypty v novém
chrámu Panny Marie Pomocné.
V hrobce chrámu na Chlumku odpočívá Marie Maxmiliána Eva Terezie hraběnka ze Žďáru, ovdovělá baronka Slavatová a posléze Hýzrlová věčným spánkem dodnes, a je tak navždy
svázána s místem, které založila.
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