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Informační měsíčník města Luže

Vážení občané,
i přes nejistotu dnešní doby se nám daří závazky
v rozvoji našeho města a místních částí pomalu postupně plnit. Práce je ale opravdu hodně,
a tak samozřejmě vnímáme, že ne vše se podaří hned a dokonale. Letos se opravdu snažíme
více než na maximum, nevíme, co nás v dalších
letech čeká, ceny stoupají, a tak bychom rádi
připravili co nejvíce akcí do dalších let.
Jak vidíte na fotografiích, je dokončena rekonstrukce místních komunikací v Srbcích. Na
tomto místě bych ráda poděkovala všem místním obyvatelům, kteří stavbu poctivě hlídali
a ve svém volném čase se věnovali své obci.
Bez těchto lidí by tato akce nejspíš neproběhla vůbec. Proto doufám, že se stavba vydařila
a komunikace budou dobře sloužit alespoň několik desítek dalších let.
Z dalších akcí se nyní již pracuje na chodníku
v Radimi; projektuje se chodník z Radimi do
Luže (aby se mohl vystavět příští rok); je připraven projekt chodníku v Havlíčkově ulici
(také na příští rok); začíná se další fáze rekonstrukce na hradě Košumberk (dozdění pilíře,
zídky u základové desky pro WC a oprava vodárenské věže); připravuje se projekt výstavby
zázemí na hradě Košumberk (budeme žádat
o dotaci); dokončuje se projekt obnovy sídelní zeleně (instalace lužských laviček, mlatové
cesty, výsadby); začíná úprava ulice Na Výsluní
tak, aby mohla být konečně zkolaudována; stále
řešíme s dopravním expertem, dopravní policií
a odborem dopravy posunutí značky Luže do
místa u nového chodníku u Voletického rybníka
a povolení přechodu mezi farou a poštou (stále
nám nechtějí dát povolení); začíná se s chodníkem v ulici Husova a posunutím zdi u autoservisu Radoň (aby zde byla dostatečná šířka pro
chodce i kočárky); v létě nás čeká rekonstrukce ulice Andělská podél Hamzovy léčebny až
ke Kapli sv. Jana Nepomuckého, připravuje
se projekt rekonstrukce bývalého autoservisu
Novák na nové kompletní zázemí technických
služeb města, dílny, garáže a byty; připravuje se
projekt kompletní rekonstrukce Mateřské školy
v Luži; snažíme se posílit na sezónu technické
služby města – jak personálně, tak technicky;
pokračujeme v projektu naučná stezka Krajem
Slavatů (lanový park, lužské lavičky, mobiliář);
připravujeme projekt na výstavbu venkovní
učebny pro základní školu; připravujeme studii
revitalizace veřejného prostranství v Jeronýmo-

vě ulici; pracuje se na projektu výstavby vodovodu v Dolích, Brdě a Rabouni; dokončuje se
projekt nového osvětlení v Bělé (realizace by
měla proběhnout také příští rok). Je toho opravdu ještě hodně a moc doufáme, že se vše podaří
dotáhnout do zdárného konce.
A protože už je červen, nesmíme zapomenout
na bohatý program již tradičního festivalu
Košumberské léto. Na čtvrté straně tohoto
zpravodaje najdete kompletní program a věřím, že si každý najdete, co se Vám líbí a hrad
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Košumberk Vám jako každoročně nabídne
nejen zábavu, ale také kulturu třeba s Vašimi blízkými. Snažili jsme se program sestavit
pro všechny generace.
Přeji Vám, a hlavně našim dětem, klidné léto
plné nezapomenutelných zážitků, dovolenou
bez problémů a nemocí, tábory plné dobrodružství, slunné počasí, a hlavně dostatek
odpočinku.
		
Veronika Pešinová
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ELEKTROSTANICE
Nabíjecí elektrostanice u Městského
úřadu v Luži je dočasně mimo provoz
Vzhledem k opakovaným problémům
s nadužíváním nabíjecí elektrostanice
k soukromým a podnikatelským účelům
a blokování vchodu do Turistického informačního centra elektromobily jsme byli nuceni dočasně stanici vyřadit mimo provoz.
Nadále nebylo možné tento provoz dotovat
z městského rozpočtu.
Bohužel v tuto chvíli jsou omezeni především cykloturisté, kterým do této doby stanice dobře sloužila a podporovala cestovní
ruch ve městě.
Velmi se omlouváme všem cykloturistům,
kteří se k nám chystají na výlet. Budeme se
snažit situaci co nejdříve adekvátně vyřešit.

HÁDANKA
Hádanka s Turistickým informačním
centrem
Hádej, jak se jmenuje místo, které vidíte
na obrázku a kde se nachází? Pokud znáte i historii, která se k němu váže, napište
nám na tic@luze.cz nebo přijďte osobně.
Tři nejrychlejší, kteří zašlou správnou odpověď odměníme.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat městu Luže
a všem zúčastněným za den věnovaný památce plk. Josefa Koukala D.F.C. i za připomenutí jeho hrdinských činů. Stejně tak
děkujeme jeho rodné obci Jenišovice za
uspořádaný program.
Rodina Koukalova
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
V rámci šetření financí rozpočtu města Luže prosíme občany, kteří nechtějí Lužský zpravodaj do svých schránek a postačí Vám ho zasílat v elektronické podobě mailem, aby napsali
na tic@luze.cz, nebo přišli osobně na TIC. Uvádějte prosím své jméno, obec, ulici a č.p.
a mailovou adresu. Děkujeme
Zpravodaj je každý měsíc k dispozici na fb města a na webových stránkách.

KOUKALŮV DEN
Dne 7. 5. 2022 se v Luži a Jenišovicích konaly oslavy 110. výročí narození čestného občana města Luže plk. Josefa Koukala, který se narodil 6. 5. 1912 v Jenišovicích.
V Luži během dopoledne proběhlo formální uctění památky s připomínkou příběhu plk.
Koukala a jeho zásluhy, které jsou v dnešní válkou zkoušené době opět aktuální. Během slavnostního pokládání věnců a květin hrála Šeucovská muzika ze Skutče a samozřejmě nechyběla ani česká hymna. Akce se konala za účasti celé rodiny Koukalovy.
Odpoledne se konal na letišti na Dobrkově 1. Koukalův letecký den modelů. Od rána jsme vzhlíželi
k nebi a prosby se nakonec vyplatily, protože počasí vyšlo na jedničku, a tak na letiště dorazilo
spousta modelářů ze širokého okolí s jejich krásnými leteckými modely. Někteří nám své akrobatické umění ukázali i ve vzduchu, a to i navzdory občasnému silnějšímu větru. O další zábavu se
postaral skutečský ultralight, který nabízel seznamovací lety nad Luží a okolím. Škoda, že na samotném konci akce píchnul kolo a nemohl tak dolétat se zbytkem čekajících zájemců. To nás velice
mrzí, ale je to výzva pro příště. Pro děti byla připravena polystyrenová letadélka, která si mohly
vyzdobit podle obrázku skutečného hurricanu, se kterým létal i plk. Josef Koukal. Nakonec se
konaly i závody o nejdelší dolet dětského letadélka. Pro odvážlivce z řad dětí i dospělých byla
připravena velká trampolína, bungee trampolína a dokonce i adrenalinový aerotrim – trenažer
stavu bez tíže, ale ten zvládli opravdu jen ti nejodvážnější.
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Výročí zlaté a diamantové svatby je krásnou událostí v manželství dvou lidí, kteří
mají to štěstí se jí dočkat. Slavíte v manželství 50 let nebo 60 let společné lásky, a rádi
byste obnovili svůj svatební slib na MěÚ v Luži? Stačí si domluvit termín na matrice,
tel.: 737 409 698, email.: matrika@luze.cz.
V sobotu 30. dubna byly na městském úřadě v Luži přivítány děti
Lukáš Nespěchal, Luže
Marie Sychrová, Luže
Milan Sochor, Luže
Tina Erychleb, Radim
V kostele Panny Marie Pomocné v Luži uzavřeli manželství
Jan Spilka a Jiřina Štaubertová
Lukáš Devátý a Anna Kubíčková
V kostele Panny Marie v Janovičkách uzavřeli manželství
Jan Vojta a Klára Eliášová
V uplynulém období jsme se rozloučili s
Jaromírem Černohorským, Luže – 74 let

ČERVEN 2022
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BESEDA
S DŮCHODCI
V pátek 22. 4. 2022 se uskutečnila po několika zrušených termínech Beseda s důchodci.
Tradičně seniorům hned na začátek zahráli
děti ze ZUŠ. Dále jsme mohli vidět vystoupení p. Zuzany Bubílkové, která za námi do
Luže také přivezla knihu, kterou napsala
s J. Krampolem. Po celý následující večer
hrála k poslechu i tanci Pardubická šestka.
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PC KURZ PRO
SENIORY
Během letošního jara probíhal v počítačové učebně na Základní škole v Luži
PC kurz pro seniory. Sešla se fajn skupinka cca 10 seniorů. V rámci šesti lekcí
se seznámili se základními pojmy v IT,
s prací na klávesnicí a s myší, jak psát
české i speciální znaky, jaké programy
jsou standardní součástí Windows, dále
např. připnutí programu na hlavní lištu… Kde je nastavení Windows, přidání
a změna jazyka… Naučili jsme se vytvářet, přejmenovávat, přesouvat, vymazávat
i obnovovat složky, vytvořit .zip soubor,
zkontrolovat antivirem… Připojit mobilní
telefon a stáhnout fotky… Vyhledávání na
internetu - autobusového spoje, počasí,
receptu na bábovku , rezervovali jsme si
lístky do kina… Zkoušeli jsme si koupit
boty na e-shopu, poslat fotky přes úschovnu… V LibreOffice jsme vytvářeli jednoduchou tabulku a psaní dokumentu…
Ukázali jsme si dokonce i 3D tiskárnu.

VÝSTAVBA NÁDRŽÍ
NA DEŠŤOVOU VODU NA HŘIŠTI V LUŽI
Od února do května 2022 proběhla výstavba retenčních nádrží na zachycení dešťové vody v areálu fotbalového hřiště v Luži. Projekt, jehož cílem
je zajistit ochranu intravilánu a hospodaření se
srážkovými vodami, byl spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celá stavební
akce byla realizována v hodnotě 1 500 000,00,včetně DPH firmou Agumont s.r.o. z Třebíče.

KOŠUMBERSKÉ LÉTO
RODINNÝ MUZIKÁL
MŮJ DĚDA JE ČERT
Hrad Košumberk

5. 8. od 17,00 h.
KS KOLOHNÁT Divadlo pro děti a dospělé–Lakomá Barka a hudební program
Hrad Košumberk

Kostel Janovičky

10. 7. od 15,00 h.

6. 8. od 19,00 h.

DĚTSKÝ DEN
Hrad Košumberk

DIVADLO R. BRZOBOHATÉHO

Kostel Janovičky

Vinetůůů!
Hrad Košumberk

13. 7. od 21,30 h.

6. 8. od 18,00 h.

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

BOLASO – COUNTRY ZÁBAVA

Letní kino / Hrad Košumberk

Doly

Hrad Košumberk

15. 7. od 18,00 h.

10. 6.

Hrad Košumberk

7. 8. od 15,00 h.
ZKO LUŽE-ukázka výcviku ve sportovní
kynologii
Hrad Košumberk

10. 6. od 18,00 h.

MUZEJNÍ NOC

NOC KOSTELŮ
Luže a okolí

11. 6. od 13,00 h.

VÝROČÍ 130. LET ZALOŽENÍ
SHD BĚLÁ
Večerní taneční zábava
12. 6. od 14,00 hod.

VERNISÁŽ OBRAZŮ L. DVOŘÁKA
VÝSTAVA červen-červenec
od 14,30 LACHTANÍ DIVADLO
Kostel Janovičky

17. 6. od 19,00 h.

SKUPINA PLAVCI & JAN
VANČURA
Hrad Košumberk

Červenec
Červenec-srpen

Zasedání zastupitelstva města Luže se
uskuteční 13. 6. 2022 od 18 hod. v sokolovně v Luži.

KONCERT ÚČASTNÍKŮ LETNÍCH
MISTROVSKÝCH KURZŮ

VÝSTAVA - ZUZANA MELCKENBEECK
VYSOKÁ
Malby zátiší a šperky
Hrad Košumberk

PYTLÁCKÁ NOC
16. 7. od 20,00 h.

DS NODIVSE
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Wiliam Shakespeare: Půjčka na oplátku
Hrad Košumberk
16. 7. od 18,00 h.

MULTIŽÁNROVÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL MEZI-TÓNY 3. ROČNÍK
Zahrada Sochorka Radim

7. 8. od 14.00 h.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
P. ČADY
Otevřeno každou neděli do 18. 9.
Kostel Janovičky
10. 8. od 20,30h.

ZÁTOPEK

Letní kino / Hrad Košumberk
14. 8. od 15,00 h.

17. 7. od 15,00 h.

DIVADLO V. MARČÍKA

O holčičce, která se ještě nenarodila
Kostel Janovičky
23. 7. od 20,00 h.
DS J. N. ŠTĚPÁNKA CHRUDIM
Na námět Voskovce a Wericha: Jak na zemi,
tak na nebi
Hrad Košumberk
23. 7. od 14,00 h.

DECHOVKA LÁCARANKA
Sportovní areál Bělá

UKÁZKY DRAVCŮ A SOKOLNICKÁ
POHÁDKA
Hrad Košumberk

19. 8. od 20,00 h

SMARTBAND POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hřiště Luže

20. 8. od 20,00 h.

DS HRRR NEMOŠICE
K vašim službám
Hrad Košumberk

27. 8. od 20,00 h.

DS NERUŠKRUH

24. 7. od 15,00 h.

1. 7. od 20,00 h.

KEJKLÍŘI/DS CHŮDADLO
Hrad Košumberk

Klepání na nebeskou bránu
Hrad Košumberk

Taneční zábava
Fotbalový stadion

30. 7. od 18,00 h.

27. 8. od 14,00 h.

2. 7. od 9,00 h.

Hrad Košumberk

ÚTOKU O pohár starostky města Luže
a Memoriál J. Stoklasy

Celodenní bohatý program

31. 7. od 15,00 h.

3. 7. od 20,00 h.

Hrad Košumberk

IBIZA EVOLUTION

90 LET FOTBALU V LUŽI

BOLASO – COUNTRY ZÁBAVA

POHÁDKOVÁ HITPARÁDA/DS VĚŽ

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!

Letní kino / Hrad Košumberk

5.– 6. 7. od 10–17,00 h.

3. 8. od 20,30 h.

Hrad Košumberk

Letní kino / Hrad Košumberk

Změna programu vyhrazena / Organizátor: město Luže

28. 8. od 20,00 h.

Srpen

Letní kino / Hrad Košumberk

ŠERMÍŘI

DĚTSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM

POSLEDNÍ ZÁVOD

Září
3. 9. od 16,00 h.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

The Krabice Revival Band, ZUŠ Luže, Olga
Lounová&Band, Roxette-revival, Bolaso,
GRI-GRI, Abakuk-řezbářská show
Hrad Košumberk
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červen–ZÁŘÍ 2022

5. 6. od 14,00 h.

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA

9. 7. od 17,00 h.

4. 6. od 16,00 h.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO
ADÁMKA

Děkuji obecnímu úřadu za gratulaci a dárkový poukaz, který jsem dostala ke svým
narozeninám.
Vlasta Žejdlíková

ní. A protože dnes není nic jednoduché, parkovací stání nad nádržemi jsme již museli reklamovat.
V současné době tedy probíhá oprava parkoviště
v rámci reklamace. Doufáme, že oprava bude definitivní a parkoviště bude dobře sloužit.

Jedná se o 3 betonové nádrže umístěné před areálem hřiště, které mají sloužit k zachycení dešťové
vody svedené ze střech kabin a sportovní haly.
Svedená voda bude využívána pro zavlažování
trávníku fotbalového hřiště. Prostor, kde jsou
umístěné nádrže byl upraven jako parkovací stá-

Červen

PODĚKOVÁNÍ

ČERVEN 2022
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NOVINKY Z KNIHOVNY
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Nová herní sestava ve sportovnim areálu
v Luži

V pondělí 9. května přešla Městská knihovna Luže na nový
registrační a výpůjční knihovní systém Koha. Někteří jste
již zaznamenali změnu v automatickém rozesílání emailu:
upozornění na blížící se termín vrácení výpůjčky, seznam
vypůjčených knih a potvrzení rezervací. Pokud o zasílání těchto zpráv nebudete mít zájem, sdělte
to prosím při Vaší příští návštěvě knihovny a změníme nastavení nebo naopak, pokud o tuto službu
zájem mít budete, nahlaste prosím kontakt na Vás. Zadaný kontakt v systému je vhodný i pro zasílání informací v případě neplánované uzavírky knihovny nebo dovolené. Další změnou je nový
online katalog knih, který je dostupný na webové adrese katalog.knihovna-luze.cz. Pro vstup do
svého čtenářského konta je nutné vyžádat si heslo pro první přihlášení v knihovně. Ve svém čtenářském kontě si můžete knihy rezervovat, sledovat své výpůjčky, prohlédnout si historii výpůjček,
a především si i výpůjčky sami prodloužit.
V novém systému je také novinka registrace nového čtenáře. Platnost registrace je počítána 1 rok
od data zaevidování do systému. Např. se rozhodnete registrovat až nyní 7. června 2022 platnost
tedy bude do 7. června 2023.
Děkuji všem čtenářům za trpělivost s případnými počátečními nesrovnalostmi a nastavením, které
s sebou tato změna nese, ale věřím, že až systém nastavíme ke spokojenosti všech, bude vyhovovat
oběma stranám. V případě dotazů či připomínek se na mě obraťte telefonicky na: 463 034 707 nebo
emailem: knihovna@luze.cz.
			
Otevírací doba
				

Ceník registračních poplatků

Úterý

8:00-11:30

12:00-17:00		

Děti od 5 do 15ti let

50 Kč

Středa

8:00-11:30

12:00-17:00

Dospělí a studenti

100 Kč

Čtvrtek

8:00-12:00

ZAVŘENO		

Důchodci		

50 Kč

Pátek

ZAVŘENO

10:00-14:00

Pacienti HL Luže

30 Kč/měs.

Pešinová Lucie, MK

Nové štěrkové záhony již tvoří příjemné
veřejné prostranství
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AUTOMATICKÝ EXTERNÍ
DEFIBRILÁTOR
Během března jsme pořídili výjezdové jednotce hasičů města Luže nový automatický
externí defibrilátor Corpuls (AED), který
slouží k okamžité záchraně lidského života.
Je to přístroj sloužící k defibrilaci v terénu
určené pro laickou veřejnost i profesionály.
Je zařazen jako třetí krok ve čtyřbodovém řetězci přežití vydávaném Evropskou radou pro
resuscitaci (European Resuscitation Council
− ERC) v rámci poskytování první pomoci.

Tento nový AED je kompatibilní s přístroji, které používá celý Integrovaný záchranný systém ČR, což je velký bonus v podobě
rychlosti jeho použití i ekonomickému hledisku vzhledem k ceně nově pořizovaných
elektrod. Samotný přístroj stál 79 000,-.
V současné době jsou v rámci vyhlášení poplachu při bezvědomí nebo záchraně lidského
života vysílání k místu události, kromě zdravotnické záchranné služby, také nejbližší jednotky hasičů, které AED disponují. A to jsou
i hasiči města Luže.
V praxi to tedy znamená, že my, občané,
máme větší šanci při kritické situaci při
záchraně života, protože naši hasiči musí
vyjet do 5 minut od nahlášení události.
A tento účel je jistě nezpochybnitelný.
Původní AED značky LifePoint nyní slouží
zaměstnancům městského úřadu, kteří jsou
proškolení v jeho použití, při konání kulturních a sportovních akcí města i spolků. Jsme
si vědomi, že čas hraje při záchraně lidského

života nezastupitelnou roli, a proto se snažíme být maximálně připraveni.
Veronika Pešinová

ČERVEN 2022

SPECIÁLNÍ VÝCVIK PRO HASIČE
A ZÁCHRANÁŘE
Dne 21. 4. 2022 se většina členů výjezdové
jednotky hasičů města Luže zúčastnila
speciálního cvičení na chrudimském letišti
– simulace autonehody. Během celého
čtvrtečního odpoledne na naše hasiče
a studenty záchranáře čekaly celkem tři různé
scénáře nehezky vypadajících autonehod
dvou osobních automobilů. Nechyběla ani
účast sraženého chodce, a především byli
všichni figuranti (účastníci autonehody)
velmi realisticky namaskovaní, takže kromě
téměř sešrotovaných aut tady i tekla krev,
naštěstí jenom ta umělá.
Celé cvičení bylo naprosto realistické, takže
nebyl čas na žádné vtípky ani úsměvy.
Všichni hasiči i záchranáři se řádně zapotili
a podali neuvěřitelné výkony. Vyprošťování
zraněných osob jsem si vyzkoušela na vlastní
kůži (jako zraněná figurantka) a musím říct, že
tohle nemůže dokázat každý. Je to obrovsky
zodpovědná práce, u které hasič musí podat
obdivuhodné fyzické, ale také psychické,
nasazení. Hasiči i záchranáři museli vědomě
vstupovat do nebezpečí a rizika, a přesto ani
jeden z nich ani na vteřinu nezaváhal.
Děkuji všem zúčastněným za skvělou práci,
ale hlavně za to, že Vás v Luži máme!
					
		
Veronika Pešinová –
starostka města
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Výpis usnesení
z 74. schůze Rady města Luže konané dne
26. 04. 2022 v 08:00 hod. v zasedací místnosti na MěÚ Luže

15/74 Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumen

JUANA TRADE s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha

-taci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

2, IČO: 29131367 dle přílohy.

s názvem „Výstavba chodníku a opěrné zdi v ulici Hu-

14/75 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky: „Projektová

sova-Luže“ dle přílohy.

dokumentace na rekonstrukci a stavební úpravy v ulici Ko-

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,

Rada města jmenuje:

menského č. p. 132 v Luži“, se zhotovitelem ILBprostav

J. Kopecký, M. Sýs

16/74 Členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek

s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČO: 28810180

veřejné zakázky na stavební akci: „Výstavba chodníku

dle přílohy.

a opěrné zdi v ulici Husova – Luže“, dle přílohy.

15/75 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky: „Projekto-

Rada města schvaluje:
01/74 Úpravu platby na neinvestiční náklady Mateřské

vá dokumentace na kompletní rekonstrukci a přístavbu

k. ú. Luže s panem J. Š., U Stadionu 257, Luže, dle

Výpis usnesení
z 75. schůze Rady města Luže konané dne
09. 05. 2022 v 08:00 hod.
v zasedací místnosti na MěÚ Luže

přílohy.

Přítomni: V. Pešinová, P. Vodvárka, V. Volejník,

věže a oprava a statické zajištění hradební zdi na hradě

03/74 Ceník víceúčelového hřiště ve sportovním areálu

J. Kopecký, M. Sýs, M. Zlesák, M. Hrnčál

Košumberk“ od pana Ing. Libora Smejkala, dle přílohy.

školy Luže pro období školního roku 2022/2023, dle přílohy.
02/74 Uzavření Smlouvy o nájmu na část p.p.č.1217

MŠ Luže“, se zhotovitelem Architektura, s.r.o., Vikova
1142/15, 140 00 Praha 4, IČO: 26505525, dle přílohy.
16/75 Objednávku dle cenové nabídky na technický dozor
stavebníka na stavební akci: „Rekonstrukce vodárenské

Rada města doporučuje ZM schválit:

v Luži, dle přílohy.
04/74 Smlouvu o zájezdovém představení Divadla RB,

Rada města schvaluje:

17/75 Prodej části pozemkové parcely p. č. 1602/2, nově

s. r. o. o realizaci divadelního představení, Vinetůůů!, kte-

01/75 Finanční dar ve výši 4. 000 Kč na úhradu části

jako p. č. 1602/4 o výměře 35 m2, ostatní komunikace –

ré se bude konat v rámci programu Košumberského léta

nákladů spojených s přípravou a realizací u příležitosti

ostatní plocha, v k. ú. Doly, za 50 Kč/m2, dle přílohy.

v sobotu 6. 8. 2022 na hradě Košumberku, dle přílohy.

dne dětí pořádaného Sborem církve adventistů sedmého

Rada města schvaluje:

05/74 Darovací smlouvu na věcný dar – starožitný sekre-

dne Luže ve spolupráci s humanitární organizací ADRA

18/75 Souhlas zřizovatele se zapojením Mateřské ško-

tář pro hrad Košumberk poskytnutý od paní S. K. a pana

a městem Luže na hradě Košumberku v roce 2022, dle

ly, Luže, okres Chrudim do projektu kraje financova-

J. K., jehož odhadovaná cena je 20 000 Kč, dle přílohy.

přílohy.

ného z operačního programu potravinové a materiální

06/74 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora

02/75 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí

pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem,

budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém

dotace z rozpočtu města Luže na rok 2022 pro SH ČMS –

dle přílohy.

kraji“ s Pardubickým krajem na projekt „Naučná stezka

Sbor dobrovolných hasičů Srbce, dle přílohy.

Krajem Slavatů – značení místních okruhů“, dle přílohy.

03/75 Souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy,

07/74 Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů

Luže, okres Chrudim do projektu kraje financovaného

v areálu sběrného dvora Luže se společností ELEK-

z operačního programu potravinové a materiální pomoci

TROWIN a. s., dle přílohy.

na pozici partnera s finančním příspěvkem, dle přílohy.

08/74 Záměr prodeje vodovodního řadu a kanalizační

04/75 Platový výměr ředitelky MŠ, dle přílohy.

stoky (název stavby „Vodovod a kanalizace v ulici Dukel-

05/75 Finanční dar pro pana M. S. na zajištění profesi-

ská v Luži – SO 01 Vodovodní řad a SO 02 Kanalizační

onálního zvukaře, který bude vyplacen po uskutečnění

stoka“) na pozemcích parc. č. 977/35, č. 981/1 a č. 1022

akce „Zahradní multižánrový festival Mezi-tóny“ ve výši

v k. ú. Luže, společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim,

10.000,00 Kč, který se uskuteční v rámci Košumberského

a. s. za celkovou částku 1 531 098,91 Kč.

léta 2022, dle přílohy.

09/74 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

06/75 Přidělení bytu paní I. D. na adrese Komenského

věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozem-

241, Luže na dobu určitou od 10. 5. 2022 do 31. 10. 2022

cích p. č. 407/27, p. č. 1014/3, p. č. 1014/5, p. č. 1157/21

a uzavření Smlouvy o nájmu bytu, dle přílohy.

a p. č. 1157/31, vše v k. ú. Luže, s ČEZ Distribuce, a. s.,

07/75 Dodatek č.1 Smlouvy o výpůjčce na nebytový pro-

dle přílohy.

stor – kancelář na čp.1 náměstí Plk. Josefa Koukala, Luže

10/71 Rozhodnutí o výběru dodavatele JUANA TRADE

na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2027, dle přílohy.

s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ: 29131367

08/75 Smlouvu o poskytování produktu 101-0010 www

na veřejnou zakázku s názvem: „Stavební úpravy vozov-

stránky – Roční provoz s poskytovatelem Galileo Cor-

ky v ulici Na Výsluní – Luže“, dle přílohy.

poration s.r.o. na provoz redakčního systému a interne-

11/74 Rozhodnutí o výběru dodavatele ILB prostav s.r.o.,

tových stránek www.luze.cz a webhostingových služeb

Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, IČO: 28810180 na ve-

s tímto provozem souvisejících, dle přílohy.

řejnou zakázku s názvem: „Projektová dokumentace na

09/75 Darovací smlouvu na věcný dar – dřevěný, vyřezá-

rekonstrukci a stavební úpravy areálu v ulici Komenského

vaný paravan pro hrad Košumberk poskytnutý od paní M.

č. p. 132 v Luži“, dle přílohy.

R. a pana V. R., bytem Luže, Na Výsluní 373, dle přílohy.

12/74 Rozhodnutí o výběru dodavatele Architektura,

10/75 Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace

s.r.o., Víkova 15/1142, 140 00 Praha, IČO: 26505525

na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany

na veřejnou zakázku s názvem: „Projektová dokumen-

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Par-

tace na kompletní rekonstrukci a přístavbu MŠ Luže“,

dubického kraje na rok 2022, dle přílohy.

dle přílohy.

11/75 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky Obnova kříže

13/74 Rozhodnutí o výběru dodavatele Stavební

na hřbitově v Luži – 1. etapa se zhotovitelem BcA. Ale-

a pece, spol. s.r.o., Tovární 1112, 537 03 Chrudim, IČO:

šem Košvancem, Jiráskova 285, Luže, IČ: 73975800, dle

49282522 na veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce

přílohy.

střechy vodárenské věže a dostavba hradební zdi na hradě

12/75 Záměr prodeje pozemku č. st. 30, o výměře 1293

Košumberk“, dle přílohy.

m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je rodinný

14/74 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky: „Rekonstruk-

dům č. p. 25 a pozemku č. 227/2, o výměře 1611 m2, za-

ce vodárenské věže a oprava a statické zajištění hradeb-

hrada, vše v k. ú. Zdislav panu R. K., trvale bytem Kaštan-

ní zdi na hradě Košumberk“, se zhotovitelem Stavební

ka č. p. 422, 538 54 Luže, za cenu 2 400 000 Kč.

a pece, spol. s.r.o., Tovární 1112, 537 03 Chrudim, IČO:

13/75 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky: „Stavební

49282522 dle přílohy.

úpravy vozovky v ulici Na Výsluní“, se zhotovitelem

INFO
Z RADNICE
Chodníky
Na mimořádném zastupitelstvu města
Luže dne 25. 4. 2022 se napodruhé podařilo schválit realizaci úprav v Husově ulici
(jedná se o lokalitu pod náměstím, v nebezpečné otáčce u Zákostelných). Při prvním
projednání na březnovém zastupitelstvu se
zastupitelům nezdála cena a rozsah prací,
tak jsme dodali všechny potřebné informace a realizace byla konečně schválena.
Pokud vše dobře dopadne, můžete se už
letos těšit na dokončení, a hlavně rozšíření žulového chodníku navazující na
chodník z „Krupáku“ kolem autoservisu pana Radoně. Aby se mohl chodník
rozšířit na potřebných 1,5 m a byl tedy
sjízdný i pro kočárky a vozíčky, musí
dojít k demolici ohradní zdi autoservisu a výstavbě nové zdi (posunuté více
do areálu autoservisu). Na druhé straně (směrem k Jeronýmově ulici) dojde
k posunutí a výstavbě nového chodníku z betonové dlažby a rozšíření silnice.
Konečně se tak podaří pro chodce bezpečně spojit dolní část Luže s centrem.
Pokud se nám příští rok podaří vystavět
chodník z Radimi až ke kruhovému objezdu v Luži, bude možné pak projít po
chodníku od konce Radimi od Lozic až
k Voletickému rybníku. A to už je třeba
s kočárkem příjemná procházka.

ČERVEN 2022
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jaro se nám brzy přelije do léta, a to pro děti
znamená, že se blíží prázdniny. Ale než tomu
nastane, musí ještě chvilku počkat a v učení
nepolevit. Chceme se s vámi krátce poohlédnout za tím, co jsme ve škole vedle výuky zažili a ještě zažijeme.
Hurá ven! Krásné jarní počasí nás více láká
ven, proto jsme rádi, že velké přestávky můžeme trávit na školní zahradě. A nejen to, některé
hodiny trávíme také venku – čteme, cvičíme,
sbíráme kytičky do herbáře, chodíme do lesa
a účastníme se programů v arboretu HL.
Chráníme přírodu! Na 22. duben připadá
Den Země. My na 1. st. jsme měli individuální
program ve třídách. Rozmanitými aktivitami
všech možných předmětů jsme si připomněli
hlavní myšlenky důležitosti tohoto dne. Praktickými činnostmi si ukázali, jak a proč přírodu chránit. Např. stačilo nahlédnout do nádob
na třídění odpadu, které máme v každé třídě
a chodbě… a hned bylo co dělat.

za částku alespoň 50 Kč získají příspěvek na
školní výlet v hodnotě 100 Kč.

ním IKAP týmem a nasloucháme požadavkům
žáků v rámci školního parlamentu.

Dbáme na bezpečnost mimo školu! Další důležitou aktivitou žáků 4. a 5. ročníku je
účast na teoretické a praktické části dopravní
výchovy. Zjistili jsme, že jedna věc je znát teoreticky správně značky a pravidla bezpečného chování, ale druhá a ještě důležitější věc je
pravidla dodržovat v praxi na silnici, chodníku… Na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě
jsme si vyzkoušeli jízdu na kole či koloběžkách s různými typy křižovatek (i se semafory), třeba už víme, jakou má mít správnou
velikost přilba a že je do 18 let povinná!

Sportujeme! Během výuky se žáci zapojili do
soutěže s názvem Odznak všestrannosti v různých sportovních disciplínách (např. trojskok
snožmo z místa, skok přes švihadlo, kliky,
lehy sedy, dribling atd.). Doba covidová připravila letošní páťáky o plavání, a tak jim paní
učitelky domluvily dodatečnou výuku! Pan
učitel Hoffman a pan učitel Bezdíček se s žáky
účastní tradičních sportovních akcí v okrese –
fotbalových utkání McDonald´s Cup, atletických disciplín s názvem Hrošiáda. Pro celý
první stupeň byl zorganizován Sportovní den
v atletických disciplínách (žáci házeli kriketo-

Dbáme na bezpečnost a klima ve škole!
Víme, že opravdové kamarádství a přátelství
dává člověku pocit bezpečí a klidu, stejně jako
doma. Díky dobrým vztahům je nám pak ve
škole spolu dobře, těšíme se sem. Proto pokračujeme v třídnických hodinách, preventivním
programu Seminaris, preventivních přednáškách s různými tématy (nebezpečí internetu,
jak se domluvit,…), spolupracujeme se škol-

vým míčkem, běželi 60 m a vytrvalostní běh,
skákali z místa a s rozběhem).

„Sice jsme sbírali s chutí a nadšením, ale lepší
by bylo, kdyby si každý člověk odnesl odpadek do své popelnice“, říkají druháčci, kteří
za 2 hodiny nasbírali 6 odpadkových pytlů
plastů, sklenic, obalů od potravin, igelitových
sáčků……. Chovejme se k naší přírodě hezky!
Děti z 2. tř., Mgr. J. Prokešová
Den Země na 2. stupni žáci strávili sběrem přírodnin v okolí vodních ploch v Luži a také návštěvou čistírny odpadních vod ve Skutči.
Tímto dnem pokračoval dlouhodobý projekt
zaměřený na vodu a její význam v přírodě
a v krajině. Žáci pak ve skupinách pokračovali
ve zpracovávání plakátů tematicky zaměřených na vodu, které si budete moci prohlédnout při návštěvě školy.
Sbíráme léčivé byliny! Žáci obdrželi seznam
bylin vč. částek, které mohou správně usušené
a zvážené nosit do školy. Za nasbírané byliny

I jazykově se vzděláváme! Někteří se učí
ukrajinsky, jiní česky. A kdo neumí tak ani tak,
zkouší to anglicky! - alespoň prakticky zjišťujeme, že se s tímto jazykem ve světě neztratíme…a má smysl se ho pilně učit! V prohloubení znalostí nám budou aktivity jazykového
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workshopu jazykové školy Zebra.
Ve škole stále probíhá doučování pro žáky,
kteří mají mezery z doby covidové a pro ty,
komu se moc nedaří a potřebuje si učivo více
procvičit.
Slavíme! Maminky, tatínky, ale i dětičky.
1. června mají svátek, a tak na ně také myslíme. Ke Dni dětí pro ně chystáme zábavné
aktivity a soutěže.
Exkurzujeme! V rámci přírodních věd se
v měsíci květnu uskutečnily dvě exkurze.
Šesťáci a sedmáci navštívili v Praze Zoologickou zahradu a také Medúzárium. Osmáci
a deváťáci pak vyrazili obdivovat Přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách
a Ruční papírnu ve Velkých Losinách. V rámci
výuky přírodopisu proběhla vycházka s ornitologem do okolí Luže, kde se žákům naskytla možnost vidět až 30 druhů ptáků. V rámci
dějepisu žáci navštívili kostel Sv. Bartoloměje
a také měli komentovanou prohlídku bývalého židovského ghetta i s přednáškou o pohnuté historii tohoto místa.
Výletujeme! Těšíme se na školní výlety… do
přírody, za zvířátky, za památkami… A určitě
nebudou chybět tradiční pochoďáky do blízkého okolí nádherné přírody v okolí Luže!
Soutěžíme! V úterý 3. května v odpoledních
hodinách se uskutečnilo školní kolo tradiční
soutěže, která se realizuje každý rok s názvem
Přírodovědná poznávací soutěž. Celkem se
soutěže se zúčastnilo 18 žáků. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, a to 6. tř. a 7. -9. tř.
Soutěžící měli za úkol během 30 minut určit
rodová a druhová jména u čtyřiceti přírodnin
z oblasti rostlin, živočichů, hub, hmyzu, apod.
V kategorii 6. třída zvítězil David Roubínek,
v kategorii 7. – 9. třída zvítězil Chadima Luboš, na druhém místě se pak umístila Šlégrová Natálie (oba 7. tř.) a třetí skončil Svoboda
Aleš (9. tř.)., všichni účastníci soutěže obdrželi drobné ceny a vítězové svých kategorií
i něco navíc. Všichni čtyři pak budou reprezentovat naší školu a město Luže v okresním
kole, které se koná na začátku června v Pardubicích, kde jim přejeme hodně úspěchů.
PaedDr. Miloslav Valenta
učitel přírodopisu
Jsme otevření! A to 2. června - doslova a do
písmene! Přijďte se podívat k nám do školy,
nakoukněte, anebo si vyberte z nabídky interaktivních hodin připravených pro vás a žáky!
Podrobný program Dne otevřených dveří
a hodin, kde se mohou návštěvníci zapojit do
výuky, najdete na webových stránkách školy.
Všechny Vás srdečně zveme!!!
Mgr. Lenka Psotová, učitelka 4.A
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Duben je každoročně považován za měsíc
bezpečnosti. S příchodem pěkného počasí
vyráží na silnici stále více cyklistů. Proto
jsme se rozhodli, že se s dětmi seznámíme
s pravidly silničního provozu a bezpečností
na vozovce i mimo ni. Na vycházce se učíme
správně chodit po silnici, po chodníku a přecházet silnici. Poznáváme dopravní značky,
povídáme si o dopravních prostředcích. Na
závěr jsme si vytvořili dopravní hřiště, kde
jsme si všechny možné situace vyzkoušeli.
Prožitkové učení se dětem moc líbilo.

Poslední dubnový den patří jako každoročně
čarodějnicím a čarodějům a vším, co s nimi
souvisí. Nejinak tomu bylo i v naší mateřské
škole. Po přehlídce všech čarodějnic a čarodějů, jsme vyzkoušeli, jak dobře umí řídit své
koště. Společně si zatancovali čarodějnické
tance, míchali kouzelné lektvary. Nechyběl
ani závod v letu na košťatech a házení košťaty do dálky.
Děti z naší školky byly opět poctěni důležitým úkolem, který byl jasný – přivítat nové
občánky města Luže. Tímto slavnostním vítacím dnem se stala sobota 30. 4. 2022. Písničkami a básničkami přivítaly dvě skupiny
malých človíčků a popřály jim hodně štěstí,
zdraví a lásky.
Další významnou událostí v naší MŠ byl den
matek. Den matek je mezinárodní svátek,
který se slaví ve všech zemích světa. Vyjadřujeme tak maminkám svou lásku a vděčnost
za vše, co pro nás dělají. Ani my ve školce

jsme na naše maminky nezapomněli. S dětmi
si každá třída připravila pro maminky svůj
program: tvořivé dílničky, krásnou procházku
srdíčkovou stezkou s překvapením. Maminkám jsme vyrobili dárečky z lásky. Největším
dárkem však byla sladká pusa od svých dětí.

12
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ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Naše lužská ZUŠ přijímá pro školní rok 2022/23 nové žáky od 6 let (první třída), ale i starší.
V hudebním oboru vyučujeme hru na dechové nástroje (trubka, saxofon, klarinet, příčná a zobcová flétna), hru na klávesové nástroje (klavír,
keyboard), hru na klasickou i elektrickou kytaru, baskytaru a také sólový a sborový zpěv. Děti se mohou též přihlásit na výtvarný nebo
literárně dramatický obor. Elektronickou přihlášku a další informace najdete na stránkách www.zusluze.cz

ÚSPĚCH ŽÁKŮ
Flétnistky Kateřina Blahová a Jolana Vostřelová ze
třídy uč. Adély Bezouškové a klarinetista František
Doležal ze třídy Jaroslava Šorejse se zúčastnili celostátní
soutěže Základních uměleckých škol v oboru dechových
nástrojů, přičemž Jolana a František získali druhou cenu
v okresním kole soutěže v Chrudimi a Kateřina dokonce
první cenu s postupem do krajského kola ve Vysokém
Mýtě, ze kterého si odvezla krásnou druhou cenu.
Gratuluji soutěžícím k výborným výkonům a děkuji jejich
pedagogům za svědomitou přípravu a vzornou reprezentaci
naší školy.
Marek Jirovský, ředitel ZUŠ Luže

ČERVEN 2022
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ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DĚTÍ NA
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Mateřská škola, Luže, okres Chrudim se sídlem Družstevní 366, 538 54 Luže v souladu s §34 školského
zákona č.561/2004 Sb., zákona č.67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace vyhlašuje
zvláštní zápis dětí na školní rok 2022/2023.
Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem
o strpění nebo dočasné ochraně.
Zápis do mateřské školy bude probíhat v hlavní budově školy
v Družstevní ulici 366, dne 16. června 2022 v době od 8.00 do 15.00.
K zápisu do mateřské školy je nutné doložit:
•

k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti
zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně)

•

doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti;

•

potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě
či kontraindikaci;

•

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

•

довідку про місце проживання дитини в ЧР

•

довідку дитячого лікаря з ЧР про обов›язкову вакцинацію,
імунітет або протипоказання;

•

Заяву про зарахування дитини до дошкільної освіти

Заяву про прийом дитини до дошкільної освіти в дитячому
садку, м. Луже, Хрудімського району можна забрати в дитячому
садку або роздрукувати з веб-адреси: www.msluze.cz, закладка
«ZÁPIS» (ЗАПИС)
Критерії прийому дітей до дитячого садка можна знайти на
сайті школи.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole, Luže, okres Chrudim lze vyzvednout v mateřské škole
nebo vytisknout z webové adresy: www.msluze.cz., záložka
ZÁPIS.
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy naleznete na webových stránkách školy.

Дитячий садок м. Луже, Хрудімського
району, розташований за адресою
Družstevní 366, 538 54 Luže
Відповідно до ст. 34 Закону про освіту № 561/2004 Зб.,
Закону № 67/2022 Зб. Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі
збройним конфліктом на території України, спровокованим
вторгненням військ Російської Федерації

Виголошує спеціальний запис дітей на
навчальний рік 2022/2023.
Спеціальний запис призначений виключно для громадян
України з візою терпіння або тимчасового захисту.
Запис в дитячий садок буде проходити в головному корпусі
школи по вулиці Družstevní 366, 538 54 Luže, 16 червня
2022 року з 8.00 до 15.00.
Для запису до дитячого садка необхідно надати
документи:
•

для ознайомлення, оригінал документа, що посвідчує
особу дитини та особу законного представника (віза
терпіння або тимчасового захисту)

I. chlumecká pouť „Třešňová“ (Navštívení):
Neděle: 3. 7. 2022, mše svaté:
8:00 P. Josef Hubálek
9:30 P. Jan Rajlich OP
11:00 Mons. Jan Paseka
Svátostné požehnání: 14:30
II. chlumecká pouť „Okurková“ (Nanebevzetí):
Neděle: 21. 8., mše svaté:
8:00 P. Petr Havlíček SJ
9:30 P. Prokop Brož
11:00 Novokněz
Svátostné požehnání: 14.30
III. chlumecká pouť „Švestková“ (Narození):
Neděle: 11. 9. Mše svaté:
8:00 P. Josef Hubálek
9:30 P. Pavel Ambros SJ
10.45 přednáška: Prof. Pavel Ambros, Th.Dr., SJ
„Vstupujeme do epochy po zasvěcení světa,
Ruska a Ukrajiny Mariinu Srdci“.
Svátostné požehnání: 14.30
Svatováclavská pouť
Středa: 28. 9.
Mše sv. v 9:30
Chrám P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži.
Po celý čas poutí bude příležitost ke svátosti smíření.
Aktuální informace najdete
na webových stránkách farnosti:
www.chlumek.net
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VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

ZPRÁVY
Z OBCE BĚLÁ
Karetní turnaj ve hře PRŠÍ
V sobotu 23.dubna se v hostinci „U Jonáše“
odehrál 4.ročník v této karetní hře. Ke stolům
se sešlo 16 milovníků této hry. Ve čtyřech
kolech bojovali o co největší vyhraný
finanční obnos, který určoval konečné
pořadí v turnaji. Turnaj připravil Jan Sychra
st. a ceny do turnaje věnoval hospodský pan
Ladislav Babuš.
Medailové pořadí
1. Špirko Robert (Bělá) - 130 Kč
2. Dudek Petr (Hroubovice) - 126 Kč
3. Zárybnická Petra (Chrast) - 103 Kč

Vítězové získali poháry a všichni účastníci
si odnesli i drobnou cenu za své umístění.
Podrobné výsledky najdete na stránkách fb
Obec Bělá.
Sportovní areál
Tenis
Koncem měsíce dubna uspořádali tenisté
brigádu ve sportovním areálu. Kurty byly
potaženy novou antukou, zaválcovány
a opatřeny postřikem proti růstu plevele.
Byl vyčištěn odpadní kanálek podél kurtu
a shrabáno spadané listí.
  
V sobotu 25.června se uskuteční již
20.jubilejní ročník memoriálu Vladimíra
Jarkovského v tenisové čtyřhře. Turnaj
je pouze pro klubové hráče a jejich hosty
a je již plně obsazen. Hraje se na jeden set.
U této příležitosti obdrží každý účastník
memoriálu od rodiny Jarkovských, speciální
upomínkové tričko.
•
7,50 losování hráčů do dvojic
•
8,00 slavnostní zahájení turnaje
•
8,10 předání květin pí. Jarkovské
•
8,10 předání nových dresů s logem
memoriálu všem zúčastněným hráčům
•
8,20 focení
•
8,30 tradiční přípitek na Vladimíra
•
8,35 rozehrání turnaje
•
16,30 vyhlášení výsledků turnaje
•
17,00 posezení po turnaj
Hasiči
Sobota 11.června bude patřit sportovní areál
oslavám 130.let od založení SDH Bělá.
Akce odstartuje ve 13 hodin slavnostním
průvodem obcí, za doprovodu hasičské
kapely ze Skutče.
se

Proběhla zde i soutěž o nejkrásnější kraslici. O vyhodnocení soutěže se postarali návštěvníci
hradu 17. a 18. dubna. Celkově hlasovalo 62 osob. V kategorii do 6 let byly hodnoceny celé třídy
školky. Zúčastnilo se pět tříd ze dvou školek. Zvítězilo Sluníčko ze školky v Luži. V kategorii
základních škol zvítězila Emma Moučková a v kategorii dospělých vyhrála Zdena Peková.
Výherci si budou moci vyzvednout výhru na info centru v Luži.
Celkově hodnotíme výstavu jako úspěšnou. Navštívilo ji celkem 675 návštěvníků hradu + část
návštěvníků nedělního jarmarku, kterých bylo okolo jednoho tisíce.

Rekordních 50 Kč vyhraných v jednom kole
- Špirko Robert (Bělá)

Doprovodný
program
v sportovním areálu.

Od 1. do 18. dubna proběhla tradiční velikonoční výstava na hradě Košumberku. Chtěli bychom
poděkovat spoluobčanům, kteří poskytli předměty s velikonoční tématikou k vystavení.
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě nám propůjčilo velikonoční rekvizity, se kterými si děti
vyhrály. Výstavu „Ó Jidáši nevěrný“ nám zapůjčilo Muzeum v přírodě Vysočina. Tuto výstavu
si přijela natočit s paní Mgr. Soňou Krátkou Česká televize. Dále zde vystavovalo osm výrobců
velikonočních předmětů. Školní družina nám pomohla s výzdobou lapidária a síně zvonů.

uskuteční
Jsy
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PODĚKOVÁNÍ
Z HRADU
KOŠUMBERK
Děkujeme občanům města Luže, kteří
darovali do depozitáře hradu starožitný
dřevěný sekretář. Bude umístěn v jedné
z místností prohlídkového okruhu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ
MÁJE V DOLÍCH
Poslední dubnový večer jsme se sešli u řeky
Krounky, abychom společně oslavili magickou
filipojakubskou noc. Při té příležitosti jsme
zapálili velký oheň - symbol síly, energie,
života a Slunce, který má vše ochránit
a očistit. Jediné, co neochránil, byla naše
krásná čarodějnice. Na menším ohni se
opékaly buřty a ještě menší oheň se někteří
odvážlivci snažili přeskočit. Děti si mohly
zkusit hašení hadicí a probíhání pod lanem.
Oheň vydržel hořet až do pozdních nočních
hodin a kdyby nás druhý den nečekalo stavění
máje, spoustu z nás by zůstalo u ohně klidně
až do rána.
Náves v Dolích opět zdobí krásná májka, jejíž
stavění mohlo po dvouleté pauze proběhnout v
neděli 1. 5. 2022. Májku na náves přivezli dva
koně i s kočárem plným dětí. Poté následovalo
společné zdobení větviček a věnce. Stavění
májky bylo chvilkami napínavé, ale i to
se povedlo na jedničku. Celé odpoledne

doprovázela hrou na harmoniku a trubku
a zpěvem kapela Úžas. Nakonec nezůstalo
jen u hraní a zpívání a našlo se i několik
tanečníků. Každý, kdo si chtěl vyzkoušet, jaké
je to vyměnit na chvíli auto za kočár, si mohl
užít krátkou projížďku. Jako vždy si všichni
mohli pochutnat na domácím uzeném mase,
točeném pivu a také na spoustě koláčů, buchet
a moučníků – za jejich upečení všem moc
děkujeme. A protože bylo 1. máje, nechyběl
ani líbací koutek pod rozkvetlou třešní.
Upřímně děkujeme všem hasičům i těm,
kteří nám pomáhají s přípravami akcí
a jejich následným úklidem. I přes to, že se
často jedná o časově náročnou práci, se vždy
najde spoustu ochotných lidí, kteří dokážou
obětovat kus svého volného času pro ostatní.
Také děkujeme městu Luži za podporu
a velkou vstřícnost. A především také těm,
kteří naše akce navštěvují. Doufáme, že všichni vždy odcházejí spokojení.
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90 LET FOTBALU V LUŽI
Pozvánka
Vážení přátelé,
v letošním roce si připomínáme 90. výročí založení organizované kopané v našem městě. K připomenutí historie našeho klubu jsme na konci
minulého roku vydali brožovanou publikaci 90 let fotbalu v Luži, v rámci oslav jsme uspořádali Discoples. Vyvrcholení oslav bude na začátku
prázdnin, kdy v pátek 1. července si na své přijdou příznivci taneční diskotékové hudby a v sobotu 2. července příznivci fotbalu, kterým od
ranních hodin budou nabídnuty utkání všech věkových kategorií. Třešničkou na dortu bude určitě zápas Internacionálů Luže versus Real Top
Praha. Za tuto známou zájezdní jedenáctku startují bývalí fotbalisté i známé celebrity kulturní sféry. Jako například fotbalisté: Radek Bejbl,
Patrik Berger, Erik Brabec, Radim Holub, Jan Koller, Marek Jankulovski, Marek Matějovský, Vladimír Šmicer, Luděk Zelenka a celebrity: Ota
Balage, Vojtěch Dyk, Ladislav Hampl, Adam Mišík, Kamil Střihavka, Jakub Štáfek, Ivan Trojan. Sobotní fotbalové zápasy budou doplněny na
víceúčelovém hřišti (UMT) i bohatým programem pro ty nejmenší, tzv. Bambinoparty.cz. K mání budou skákací hrady, malování na obličej,
tetování, soutěže a od 14:00 hodin vystoupení zpěvačky Kačule. Po celý den bude možnost se podívat na naše městečko ze 70 metrové jeřábové
vyhlídky.
Sobotní program potom zakončíme večerním hudebním festivalem skupin ATMO Music, Jakub DĚKAN band, KABÁT Revival, DIVOKEJ BILL
Revival a The KREDENC. Po celý den bude k dispozici bohaté občerstvení.
Celá akce 90. výročí založení fotbalu v Luži se koná pod záštitou starostky města Luže Veroniky Pešinové a náměstka hejtmana Pardubického
kraje Romana Línka a má i charitativní účel finančním darem podpořit Hamzovu odbornou léčebnu.
Na akci příspěli: Město Luže, Pardubický kraj, Pardubický krajský fotbalový svaz, ALFA 3 Luže, Staver Luže, BIG PAPA Luže, Expedo
nábytek VM, Popilka-zemní práce Skuteč, BigMat Josef Morávek, MH Servis+, M+M Reality Chrudim, KVIS Pardubice, ŠUSTR s.r.o., STATING H. Králové, LAkaravany Lanškroun. Všem jmenovaným patří velký dík.
Vážení spoluobčané, bývalí hráči, trenéři, funkcionáři, přijďte s námi oslavit toto významné sportovní výročí, pozvěte své známé a přátelé do
areálu městských sportovišť v Luži.
Těšíme se na Vás.
Za výbor TJ Luže –fotbalový oddíl
Jaroslav Gála - předseda

KAM ZA KULTUROU
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MISTŘI EVROPSKÝCH FESTIVALŮ
ZAHRAJÍ V JANOVIČKÁCH
Vídeňský Musikverein, italský festival
Lago Maggiore Musica, německý festival
Schwarzwald Musikfest, Pražské jaro a …
kostel Zvěstování Panně Marii v Janovičkách
u Luže. Trio Bohémo tu vystoupí v neděli 10.
července od 15 hodin. Na programu je Klavírní
trio č. 2 Es dur, op.100 France Schuberta a Café
Music Paula Schoenfielda.

V Janovičkách vystoupí díky kontaktům
s Josefem Klusoňem z Brda, violistou
Pražákova kvarteta.

Trio Bohémo vzniklo na začátku roku 2019.
Členy jsou Matouš Pěruška – housle, Kristina
Vocetková – violoncello a Jan Vojtek – klavír.
Navzdory tomu, že jsou všichni členové z
České republiky, potkali se až během studií v
maďarské Budapešti a krátce na to se rozhodli
zformovat klavírní trio.

Víťa Marčík, hvězda pouličního divadla,
donutí k zamyšlení
Nezapomenutelný zážitek, smích, slzy,
zatažení do představení, komunikace, pobavení
i poučení, navíc pro malé i velké. Víťa Marčík
je mistrem svého komediantského řemesla.
Nekonečný proud jeho energie si užijeme
v Janovičkách v neděli 17. července od 15
hodin. Na programu je rozhovor umírajícího
dědečka s ještě nenarozenou vnučkou pohádka pro děti i dospělé O holčičce, která se
ještě nenarodila.

Jen v letošním roce byli vybráni do BrittenPears Young Artist Programme a v únoru
2022 bylo trio hosty BBC Radio 3 In Tune
show. V březnu 2022 získalo trio první
cenu a cenu za nejlepší provedení skladby
S. Vainiunase na Mezinárodní soutěži Stayse
Vainiunase v litevském Vilniusu. O týden
později získali v Německu na Mezinárodní
soutěži Joseph Joachim druhou cenu (první
cena nebyla udělena) a cenu za nejlepší
provedení moderní skladby.

“V představení trvajícím tři čtvrtě hodiny se
vše točí kolem smrti blízkého člověka, tedy
věci, o níž se před dětmi nemluví. Víťa Marčík
ale tento názor nesdílí, v jeho pojetí smrt není
děsivá, ale naopak přirozená a klidná. Žádné
velké drama či horor se tak na scéně neodehrají,
místo nich komediant z Drahotěšic dětem
prostě vypráví: příběhy o prarodičích, rodičích
a dětech, o důvěře, která mezi nimi panuje,
o dětských radostech a snech, pozemském světě
a věčném koloběhu života, a to i navzdory zániku

S p o l e k
V á s
z v e

J A N O V I Č K Y
n a
v ý s t a v u

VÝSTAVA 12.6. – 31.7. 2022

LADISLAV
DVOŘÁK
Křížová cesta a další díla
DIVADLO

LACHTANÍ DIVADLO
HONZY KOVAŘÍKA
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Z díla Znamení moci
od Jana Zahradníčka
a verše Ladislava
Dvořáka staršího
recituje Zuzana
Namyslová
za doprovodu houslí
Anny a Michaela
Romanovských

představení pro děti i dospělé

Vernisáž:

12. 6. 2022
od 14 hodin
Kostel Zvěstování Panně Marii
v Janovičkách u Luže

mapa

Pozvěte své přátele a sdílejte pozvánku
na www.facebook.com/janovicky.

www.janovicky.cz
www.facebook.com/janovicky

jednotlivce,” píše ve své recenzi pro Deník
kunsthistorička Jitka Rauchová a pokračuje:
“Časté oslovování diváků, vtipkování, kladení
kontrolních otázek či improvizovaný společný
zpěv. Hranice mezi tím, co Víťa Marčík ještě
hraje pro anonymní masu a co opravdu zažil,
a má potřebu to sdílet s bližními, je opravdu
velmi, velmi křehká.”
Víťa Marčík, vlastním jménem Vítězslav
Marčík (1963) je čelný představitel a zakladatel
alternativního divadelního spolku Teátr
Víti Marčíka, dnes Divadlo Víti Marčíka,
kde působí jako scenárista, herec, režisér
a hudebník. Původním povoláním je elektrikář.
V roce 1981 ukončil Učňovskou školu Tesla
v Rožnově pod Radhoštěm. Vystudoval
také lidovou konzervatoř v Ostravě. V září
1990 se stal členem divadelního souboru
českobudějovického Malého divadla. V roce
1992 založil vlastní, dnes rodinné, divadlo.
Je ženatý, s manželkou Evou mají šest dětí.
Rodina žije Drahotěšicích.
Na představení Divadla Víti Marčíka je
doporučené vstupné, 50 Kč pro děti, 100 Kč
pro dospělé.

KAM ZA KULTUROU

7.
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Muzejní noc
Hrad Košumberk

Znovuobjevení pergamenové listiny Diviše Slavaty
z Chlumu a Košumberka Pátek 10. 6. 2022

od 18 hod.

18:00

ČERVEN 2022

Mgr. Jiří Junek - ředitel Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě
Mgr. Vojtěch Barcal - historik Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě
Mgr. Lucie Barcalová - doktorandka Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové a „budoucí“ muzejní knihovnice

Srdečně zveme nejen milovníky kultury, historických památek, či duchovně založené návštěvníky,
ale i např. rodiny s dětmi. Papež František vyhlásil Rok rodiny na slavnost sv. Josefa 19. března 2021 a ukončen
bude letos 26. června. Kromě tématu k Roku rodiny se letošní Noc kostelů věnuje 430. výročí narození
J. A. Komenského a také připomenutí slavné české sklářské historie u příležitosti Roku skla.

Luže – kostel Panny Marie na Chlumku
otevřeno 18 00 – 23 00

Luže – kostel sv. Bartoloměje
otevřeno 17 00 – 21 00

18:40

Hudební vystoupení HARFA A PŘÍČNÁ FLÉTNA

Luže – Paletínská kaple – čtrnácti pomocníků
pomocníků
otevřeno
17 00 – 21 00

19:00

MgA. Ivan Kopáčik - restaurování nalezené listiny
a výroba faksimile pro hrad Košumberk

Kostel Panny Marie v Janovičkách

19:40

Hudební vystoupení HARFA A PŘÍČNÁ FLÉTNA

20:00

J. Uhlíř - kastelán hradu Košumberk
- komentovaná prohlídka

21:00

Bc. Soňa Krátká - čtení z Tovaryšstva Ježíšova
Vstupné: dobrovolné

otevřeno 18 00 – 24 00

Kaple Sv. Rodiny na Dobrkově
otevřeno 17 00 – 20 00

Kaple Panny Marie Růžencové v Srbcích
otevřeno 17 00 – 20 00
Podrobný program v jednotlivých místech bude upřesněn na plakátech
a na internetových stránkách www.nockostelu.cz.

Pořadatel: Město Luže
Změna programu vyhrazena
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AKTUÁLNĚ Z MAS SKUTEČSKO,
KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO Z.S
Valná hromada, exkurze, co je stellplatz, koho
hledáme…
Významnou událostí v činnosti spolku je vždy
setkání valné hromady, protože představuje
nejen prostor pro osobní setkání všech
zájmových skupin a sektorů, ale inspiruje
k navázání nových spoluprací a kontaktů
a také je zde přehledně shrnuta činnost spolku
za poslední rok, stav hospodaření a nová
témata, důležitá pro další rozvoj území, což
je aktuálně stále oblast přípravy na komunitní
energetiku.
Exkurze patří mezi oblíbený a efektivní
nástroj motivace a sdílení dobré praxe mezi
různými typy organizací. Ta letošní dvoudenní
tuzemská zamířila do středních Čech
a vedle řady zajímavých investic především
z programu rozvoje venkova se jednalo
i o ukázky v oblasti inteligentních/chytrých
řešení. Vážíme si také cenné podpory
a zkušeností našeho partnera Celostátní
sítě pro venkov, pobočka v Hradci Králové,
bez kterého bychom tyto aktivity realizovat
v takové míře nemohli.

stellplatzů (servisní stání pro karavany a obytná
auta) ve venkovských oblastech a případným
zájemcům ji rádi poskytneme včetně
souvisejících informací o zdrojích finanční
podpory. Stačí kontaktovat kancelář MAS.
V obsahu najdete nejen analýzu současného
stavu, ale především typy stellplatzů, shrnutí
jejich cenové náročnosti či návod, jak pro ně
vytipovat vhodné místo.
Trvale přibývají novinky v oblasti péče
o životní prostředí a energetickou soběstačnost,
zpřístupňujeme je pro vás na webu v sekcích
Komunitní energetika a Adaptace na změnu
klimatu. V této souvislosti připravujeme
v nejbližších týdnech výběrové řízení pro

koordinátora tvorby Akčních plánů pro klima
a energii (SECAP), a jelikož rozsah činnosti
spolku narůstá, budeme hledat i nové posily
do kanceláře, proto je-li vám blízký regionální
rozvoj, sledujte aktuální informace na našich
webech www.masskch.cz, www.map2030.
cz a facebook www.facebook.com/masskch,
a neváhejte nás kontaktovat.
Kancelář MAS SKCH

Zajímavý dokument na podporu cestovního
ruchu vzniká ve spolupráci s TO ChrudimskoHlinecko, kde je MAS jedním ze zakládajících
členů. Jedná se o metodiku pro zakládání

LETNÍ KINO
LETNÍ KINO

HÁDEK

POKORNÝ

ADAMCZYK

KAISER

BÁRDOS

JAVORSKÝ

PLESL

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

Hrad Košumberk
neděle 3. 7. 2022

ve 20,00 hod.

vstupné dobrovolné / občerstvení zajištěno
pořadatel: město Luže

mimořádná
událost

komedie
jiřího havelky

podle
neskutečné
13. 7.
2022
ve události
21,30 h.

v kinech od 3. února

režie: jiří

Hrad Košumberk

havelka producent: marek jeníček scénář: jiří havelka, david dvořák
výkonný producent: roman kašparovský kamera: martin štěpánek střih: darina štěpánková
zvuk: jakub čech, marek hart hudba: martin hůla tvůrci reality: jiří forejt, george pinkava

vstupné: 100 Kč
občerstvení zajištěno
pořadatel: město Luže

3. 8. 2022 ve 20,30 hod.
Hrad Košumberk

POUZE V KINECH OD 24. BŘEZNA 2022
HRAJÍ KRYŠTOF HÁDEK, OLDŘICH KAISER, JUDIT BÁRDOS, MAREK ADAMCZYK, VLADIMÍR POKORNÝ, JAN HÁJEK, VLADIMÍR JAVORSKÝ, JAROSLAV PLESL, BASTIAN BEYER, JAN NEDBAL, CYRIL DOBRÝ, JAN HOFMAN, SIMON KIRSCHNER, GABRIELA PYŠNÁ

občerstvení zajištěno

CASTING MAJA HAMPLOVÁ VEDOUCÍ PRODUKCE FILIP BROUK MASKY JANA BÍLKOVÁ KOSTÝMY IVAN STEKLA ARCHITEKT JAN PJENA NOVOTNÝ VFX SUPERVIZOR A KOPRODUCENT MICHAL KŘEČEK KOPRODUCENTI MARTIN CHALUPSKÝ, SYLVA JANČOVÁ, PAVEL BOUŠKA, PETR DĚDEK

KREATIVNÍ PRODUCENT ČT JAROSLAV SEDLÁČEK HUDBA JAKUB KUDLÁČ ZVUK ROBERT SLEZÁK STŘIH ANNA JOHNSON RYNDOVÁ KAMERA JAN BASET STŘÍTEŽSKÝ PRODUCENTI ONDŘEJ BERÁNEK, MARTINA KNOBLOCHOVÁ SCÉNÁŘ A REŽIE TOMÁŠ HODAN

pořadatel: město Luže
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sehraje inscenaci

za oplátku

sehraje inscenaci

William Shakespeare

za oplátku

William Shakespeare

8. 11. 2019
Kodymův Národní dům OPOČNO

16. 7. 2022
Hrad Košumberk
v 20.00 h

Vstupné 100 Kč

Občerstvení zajištěno

Šermíři
5. + 6 . 7. 2022 10 – 17 hod.
Hrad Košumberk
Šermířské souboje, dětský rytířský turnaj, dobová
taneční vystoupení, celodenní lukostřelba, řemeslné
prodejní stánky, ukázka řemesel, dřevěný kolotoč...

NODIVSE

11,13,14,15,16 hod.
11:45 hod.
13:30, 14:30,15:30 hod.

NOvoměstská DIVadelní SEbranka

Vstupné 100,-/50,- (200,- rodina)
občerstvení zajištěno

pořadatel: město Luže

rytířská vystoupení
dětský rytířský turnaj
dobová taneční vystoupení
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Jménem města Luže si Vás dovolujeme srdečně pozvat na

Slavnostní položení

Stolpersteinů

kamenů zmizelých

Neděle 17. července 2022 ve 14.00 hod.
na náměstí plk. J. Koukala (pod radnicí)
„Padesát kilo na osobu – co zabalit dřív?
Jak dostat celý život do jednoho batohu?“ *
předvolání do transportu – obávaná zpráva o datu a místě odjezdu vlaku, který odvážel
poslední naděje na život v normálních podmínkách...
Jízdenka směr terezín a další nacistická ghetta a koncentrační
tábory byla zdarma, každý pasažér však platil cenu daleko vyšší – ztrátu
svobody, důstojnosti a nakonec většinou vlastního života.
Během druhé světové války bylo více než 80 000 českých a moravských
Židů odvlečeno do nacistických koncentračních táborů a ghett.“
* citát z knihy R. Bondyové: Jacob Edelstein,
Sefer 2001, str 231

KAM ZA KULTUROU

ČERVEN 2022
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Luže
e centrum pro rodinu
ČERVEN 2022

Městské

ÚTERÝ 9-12 hodin Hrátky s batolátky/Zdravíčko

slavnosti

• 7. 6. 2022 Tři prasátka – divadélko
• 14. 6. 2022 Tatínku pojď si hrát, Beseda první
pomoc u malých dětí
• 21. 6. 2022 Vodní hrátky na zahradě
• 28. 6. 2022 Prázdniny za dveřmi
Téma diskuze: Bez plenek

Luže 2022

Určeno pro maminky s dětmi od 1 do 6 let. Součástí
programu je volná herna pro děti a doprovodné aktivity,
které jsou pro děti i rodiče dobrovolné. Na program je možné
přijít kdykoliv v průběhu a kdykoliv odejít. Program se skládá
z herny, říkanky, kreativního tvoření s dětmi a diskuze
maminek. Vstupné 30 Kč.

3. září od 16 hodin
Hrad Košumberk

Hudební program:

Vstupné: 100 Kč / 50 Kč
21,30 h. OLGA LOUNOVÁ

16,00 h.

Bolaso

17,30 h.

Abakuk-řezbářská show

18,30 h.

The ROCKSET
- World ROXETTE
Tribute Band

20,00h

Kaťáčci - ZUŠ Luže

& Band

ČTVRTEK
•
•
•
•
•

9-12 hodin Aby malé bylo velké

2. 6. 2022 Skákej, během, zatoč se
9. 6. 2022 Jak si hrají barvičky
16. 6. 2022 Usměvavé sluníčko
23. 6. 2022 Medvídek jde do školky
30. 6. 2022 Vysvědčení hodných dětí

STŘEDA
•
•
•
•
•

1. 6. 2022 Výroba prstýnku
8. 6. 2022 Jednorožec ze špachtlí
15. 6. 2022 Korálky z papíru
22. 6. 2022 Ptáčci
29. 6. 2022 Papírové květiny

Téma diskuze: Sexuální zdrženlivost
V rámci programu je volná herna pro děti, venkovní
zahrada, kreativní tvoření a dobrovolná diskuze nad
tématem. Program je určen pro starší školkové a školní
děti a rodiče. Po domluvě je možné vyzvedávání dětí ze
školní družiny Luže. Vede výtvarnice Zuzka Melckenbeeck.
Vstupné 30 Kč.

STŘEDA

STŘEDA

17-18 hodin

Jóga pro seniory

Probíhá ve volnočasovém centru, Žižkova 148, Luže 538 54. Vede
Jana Ondráčková. Určeno pro volnou veřejnost. Vstupné 30 Kč.

Příměstský tábor

23,00 h. The Krabice Revival

Celým večerem Vás bude provázet
skupina GRI-GRI

15-17 hodin Lego eko kroužek

Probíhá ve volnočasovém centru, Žižkova 148, Luže 538 54.
Vede Dominika Košnarová. Určeno pro přihlášené děti ve věku
7-10 let.

Téma diskuze: Nástup do MŠ

24,00 h Půlnoční překvapení

Klub Otazník

14:30-17 hodin

•
•
Určeno pro maminky s dětmi od 1 do 6 let. Součástí
programu je volná herna pro děti a doprovodné aktivity,
které jsou pro děti i rodiče dobrovolné. Na program je možné
přijít kdykoliv v průběhu a kdykoliv odejít. Program se skládá
z herny, říkanky, kreativního tvoření s dětmi a diskuze
maminek. Vstupné 30 Kč.

Občerstvení zajištěno
Změna programu vyhrazena

8-12.8. 2022 téma Cirkus a kejklíři
15-19.8.2022 Po stopách Yettiho

Tábor je určený pro děti od 7–12 let, v případě, že má s sebou
dítě staršího sourozence, přijímáme členy od 6 let. Příměstský
tábor probíhá denně v čase od 6.45-16.15 hodin, na adrese
Jeronýmova 395, Luže ve skautském srubu.
Cena tábora: 2100 Kč pro lužské občany/2300 Kč* pro občany
mimo města Luže a přilehlých vesnic. Cena zahrnuje: program,
materiály na tvoření, odměny, obědy, odpolední svačiny, pitný
režim. * Většina zdravotních pojišťoven poskytuje příspěvek na
letní tábor.

Adresa: Družstevní 366, Luže 538 54. Kontakty – Mgr. Dominika Košnarová Dis, tel.: 603 880 938,
rodinnecentrum.dar@gmail.com, www.rodinnecentrumdar.cz
pořadatel: město Luže

Luže

centrum pro rodinu

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022

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.

Luže

centrum pro rodinu

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022
1. Turnus Cirkus a Kejklíři v termínu 8. - 12. 8. 2022
Můžete se těšit na dobrodružný týden, který
zaručuje spoustu nových dovedností, vyrábění a
zábavy. Budeme se učit chodit po laně,
žonglovat, hrát si, vyrábět, malovat, ale také se
budeme učit spolupráci a týmové hře. Věříme,
že se děti nebudou ani na minutu nudit a že si na
táboře
najdou
mnoho
kamarádů

.

Program připravuje zkušená
lektorka Zuzana Melckenbeeck.
Součástí týmu budou ještě další 2 výpomocní lektoři.

2. Turnus Po stopách Yettiho v termínu 15. - 19. 8. 2022
Program bude plný objevů, příběhů, her i tvoření.
Děti se naučí pracovat v kolektivu, hrát si, ale
také kreativně tvořit a vyrábět.
Tábor vede Dominika Košnarová, Míša Boháčová
a další výpomocný lektor.

Tábor je určený pro děti od 7–12 let, v případě, že má s sebou dítě staršího sourozence,
přijímáme členy od 6 let. Příměstský tábor probíhá denně v čase od 6.45-16.15 hodin, na adrese
Jeronýmova 395, Luže ve skautském srubu.
Cena tábora: 2100 Kč pro lužské občany/2300 Kč* pro občany mimo města Luže a přilehlých
vesnic. Cena zahrnuje: program, materiály na tvoření, odměny, obědy, odpolední svačiny, pitný
režim. * Většina zdravotních pojišťoven poskytuje příspěvek na letní tábor.
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.

Přihlášky prosím posílejte POUZE v elektronické podobě nejpozději do 27. 6. 2022, po jejich přijetí vás
budeme obratem kontaktovat o evidenci vaší žádosti. Zda bude dítě umístěno na příměstský tábor se
dozvíte nejpozději 30. 6. 2022. Formulář přihlášky naleznete na našich stránkách rodinnecentrumdar.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na telefonním čísle 603 880 938 nebo emailem
na rodinnecentrum.dar@gmail.com.
Za tým rodinného centra DaR Mgr. Dominika Košnarová Dis.

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.
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STOLPERSTEINY V LUŽI
V letošním roce dorazí do Luže poslední várka stolpersteinů, neboli Kamenů zmizelých.
K dosavadním kamenům přibude posledních
14 pro zdejší obyvatele, které přesně před 80
lety postihla nucená deportace do nacistických lágrů, kde byli určeni k likvidaci.

děti – dcera Růžena a syn Josef. Z jejich života nevíme téměř nic. Josef v roce 1938 odešel studovat do Prahy, v situaci zostřujících
se protižidovských restrikcí se ještě pokusil
získat povolení k vystěhování do ciziny, to se
mu však už ale nepodařilo.

Kameny položíme na třech adresách. Většina
bude umístěna před domy čp. 42 a 43 v Jeronýmově ulici, ten poslední pak na náměstí
před dům čp. 49.

Adolf Freund se naštěstí deportace nedožil –
zemřel v roce 1939 a byl pochován na lužském hřbitově.

S pietní pokládkou začneme stejně jako v předchozích letech právě na náměstí. Sejdeme se
pod budovou radnice v neděli 17. července ve
14 hodin. Po zahájení se přesuneme před bývalý dům rodiny Červinkovy. U nich v nájmu
bydlel na konci 30. let lékař z léčebny na Košumberku MUDr. Alexander Schwitzer. Tento
židovský lékař působil v Luži od druhé poloviny 30. let. O jeho životě si můžete přečíst v samostatném článku.
Od domu čp. 49 se přesuneme dolů k synagoze, v jejímž těsném sousedství stojí domy
čp. 42 a 43.
Rodina Freundova a Maxmilián Milrad
– čp. 42
Tyto domy patřily do 2. světové války přímo
židovské obci, měly podle starého římského
číslování čísla I. a II. V domě čp. 42, který
má vchodové dveře přímo z podesty od synagogy, bydlel tzv. šámes, tj. jakýsi kostelník
a sluha v synagoze. Tento dům patřil přímo
židovské obci a šámes tak zde měl služební
byt. V roce 1910 přišel do Luže pan Adolf
Freund, který se zde stal šámesem. Mimoto
se živil jako dělník v továrně na obuv. Rodina
Freundova v domě čp. 42 žila až do deportace
v roce 1942.
Adolf do Luže přišel s manželkou Růženou
a dětmi – dcerami Annou a Žofií. Jediný syn
Hugo se již do Luže nepřistěhoval, protože se
v té době učil sklenářskému řemeslu v slezském Těšíně.
V roce 1916 Růžena Freundová zemřela
a Adolf ovdověl. Nezůstal však dlouho sám,
ještě tentýž rok se oženil podruhé. Jeho druhou manželkou se stala Berta Mühlradová
ze Svratky. Berta však měla k Luži blízký
vztah – její rodiče zde před jejím narozením
žili v domě čp. 37, Bertina matka Veronika
Antonie Steinerová z Luže pocházela, žily
zde její sestry – Eleonora Reiterová s Cecilií
Steinerovou, a to hned v sousedním domě čp.
43 (II). Berta se tedy provdala přímo do sousedství svých dvou tet.
I v druhém Adolfově manželství se narodily

Jeho žena Berta a jejich dvě děti Růžena
a Josef byly z Luže odvlečeny spolu s ostatními Židy v prosinci 1942. Berta Freundová zemřela v Terezíně o dva měsíce později – 20.
února 1943. Její dcera Růžena byla deportována do Osvětimi v září 1943. Dostala se do
tzv. terezínského rodinného tábora Osvětim
II.- Březinka, který nacisté zřídili zřejmě pro
účely propagandy při eventuální návštěvě
Mezinárodního červeného kříže. Rodiny zde
nebyly rozděleny, neproběhla selekce, i podmínky byly pro vězně mírnější, ač stále otřesné. Zůstaly jim všední šaty, rodiny se mohly
setkávat. Nicméně všem byla dána lhůta šestiměsíční „karantény“, po níž bylo určeno, že
tábor bude zlikvidován. K tomu došlo v noci
z 8. na 9. března 1944, kdy byli zbylí vězňové zavražděni v plynu (řada jich zemřela
dříve již v průběhu zmíněných šesti měsíců
na podvýživu, vyčerpání a infekční nemoci).
Této osudné noci bylo zlikvidováno více
než 3700 Židů převážně z Československa.
Je to největší hromadná vražda čsl. občanů
v historii, jejímiž oběťmi se stali i někteří
lužští sousedé a také Růžena Freundová.
Její bratr Josef Freund byl do Osvětimi deportován o rok později, v září 1944. Zde jeho
stopa skončí, ani on cestu lágry nepřežil a byl
zavražděn.
S rodinou Freundových se pojí jméno dalšího z deportovaných z města Luže, a tím
byl Maxmilián Milrad. Jak pozorný čtenář
zaznamená, příjmení měl stejné jako Berta
Freundová za svobodna. Byl to skutečně její
bratr. Německé Mühlrad si rodina počeštila.
Maxmilian se v Luži v roce 1880 narodil.
Oženil se se Zdeňkou Herrmannovou a spolu měli syna Jiřího. Rodina žila v Praze, ale
manželství skončilo po dvaceti letech v roce
1932 rozvodem. Když došlo k okupaci zbytku Čech a Moravy v březnu 1939, přistěhoval
se Maxmilián z Prahy zpět do svého rodiště
v naději, že v malém zapadlém městečku snáz
přečká dobu pronásledování. Nastěhoval se
ke své sestře Bertě. Bohužel jak víme, naděje
to byla planá, a i jeho dostihl deportační příkaz do Terezína. Z Terezína byl deportován
spolu s neteří Růženou v září 1943 do tzv.
rodinného tábora a pravděpodobně zemřeli

společně v noci z 8. na 9. března 1944.
Zajímavostí pro lužské může být fakt, že Maxmilián je přes svou bývalou manželku příbuzným s rozvětvenou rodinou Krausových,
mezi jejíž členy patří i herec a moderátor Jan
Kraus, jeho bratr spisovatel Ivan Kraus, či
jejich další bratr, profesor politologie v USA
Michael Kraus. Poslední jmenovaný se dříve
spojil s Památníkem Terezín a o osud Maxe
Milrada se v rámci rodinné historie zajímal.
Největší počet kamenů letos bude položen
před domem čp. 43.
Rodina Reiterova a Aschermannova – čp. 43
Tento dům zakoupily na počátku 20. století dvě sestry – Eleonora Reiterová a Cecílie
Steinerová. Přes svou matku Paulinu jsou tyto
sestry potomky rozvětvené rodiny Červinkovy, jejíž první stopy v Luži nacházíme již na
konci 17. století.
Eleonora byla nejmladší dcera z rodiny Markuse Steinera a jeho ženy Pauliny, rozené
Červinkové. Její otec Markus zemřel, když
bylo Eleonoře pouhých 5 let a její matka tak
zůstala s dětmi sama a musela se ohánět, aby
je uživila. Pomáhal ji její bratr Isaias Červinka, s nímž sdílela s dětmi domácnost. Eleonora tak vyrůstala se svou sestřenicí Františkou,
a obě si pak shodou náhod vzaly za muže ženichy z rodiny Reiterovy v Habrech. Neznáme jejich přesný příbuzenský vztah, nejspíš
to byli bratři. Františka se provdala první za
Adolfa Reitera, Eleonora později za Eduarda
Reitera. Obě rodiny zůstaly v Luži, ale ani
jedno manželství moc šťastně nedopadlo. Zatímco Adolf s Františkou měli 5 dětí, Eleonora s Eduardem jediného syna Karla. Adolf
se s Františkou rozvedl, v roce 1900 již žila
v Luži Františka sama s matkou a svými dětmi. Eleonora se sice nerozvedla, ale její muž
se vydal hledat štěstí do Ameriky. Nějaký čas
dokonce Eleonora vůbec nevěděla, zda žije.
Potom se vrátil, ale ještě před narozením syna
znovu odešel a ten se s otcem zřejmě nikdy
nesetkal. Eleonora se později – neznámo jak
– dozvěděla, že Eduard v Americe zemřel.
Podruhé již se neprovdala a žila v Luži s jediným synem jako vdova.
Domácnost sdílela i se svou matkou a svobodnou sestrou Cecílií. Matka provozovala
mlékařství, Eleonora a Cecílie se živily jako
švadleny bílého prádla. Bydlely v domě čp.
131, a po smrti matky se Eleonora s Cecílií
přestěhovaly do domku čp. 43, který společně zakoupily. Převzaly též matčinu živnost
prodeje mléka. V domku s nimi žila i rodina jediného Eleonořina syna Karla. Karel
se oženil s Annou Neumannovou ze Srbska.
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Krátce po svatbě žili u nevěstiných rodičů,
kde se jim narodila i prvorozená dcera Zdeňka. Po jejím narození se však vrátili do Karlovy rodné Luže a usadili se u jeho maminky v domě čp. 43. Karel provozoval obchod
s kůžemi. V manželství se narodily ještě další
děti: synové Jiří a Otto a dcera Věra. Malý
domek už jim byl těsný, a tak se rodina ve
20. letech přestěhovala do domu přes ulici –
čp. 124, možná v souvislosti s vystěhováním
rodiny Aschermannovy a Schwarzovy, kteří
tento dům v roce 1923 opustili. V domku čp.
43 zůstala sama babička Eleonora se svojí
sestrou. Cecílie zde zemřela v roce 1929.
Z dětí Karla Reitera pouze nejstarší Zdeňka
se stihla před válkou ještě provdat – v roce
1940 se v lužské synagoze konala její svatba
s Jaroslavem Aschermannem, synem Ludvíka
a Jany, blízkých sousedů. Mladí manželé se
nastěhovali k babičce Eleonoře do domku čp.
43. V září 1941 se jim narodila dcerka Hana.
Domek se později stal útočištěm celé rodiny,
při nuceném vystěhování se k nim přesunuli
i Zdenčini rodiče a sourozenci.

chodíval stále ke Zdence (Karlově) a choval
a hrál si s jejich synáčkem Petříčkem, nebo
s Jarkovou Haničkou.“
Schwarzovi byli s Aschermannovými blízce
zpřízněni, Emilie Schwarzová a Jana Aschermannová byly sestry, Jaroslav Aschermann,
manžel Zdeňky Reiterové, byl tedy synovcem Viktora Schwarze a bratrancem Otty
a Pepíka Schwarzových. Celá tato široká rodina tvořila jakési soudržné společenství, ostrůvek naděje ve světě bídy a zla.
V září 1943 byli Reiterovi – tedy Karel, Anna
a jejich synové Jiří a Ota – deportováni do
Osvětimi. V Terezíně zůstaly dcery Věra
a Zdeňka, provdaná Aschermannová.
Reiterovy stihl stejný osud jako Freundovy
v rodinném táboře Osvětim II.-Březinka –
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smrt v plynu při hromadné likvidaci tábora
v noci z 8. na 9. března 1944. Věra Reiterová byla deportována v prosinci 1943 a i
její stopy v Osvětimi končí. Poslední vydržely v Terezíně rodiny obou bratrů Aschermannových s jejich maličkými dětmi. Ani je
však deportace neminuly. Byli zařazeni do
transportů do Osvětimi v říjnu 1944, jedněch
z posledních, které z Terezína odcházely. Tak
málo chybělo k přežití a svobodě…
Zdeňka Aschermannová s malou tříletou
dceruškou neměly u selekce žádnou naději
a byly zavražděny v plynu hned po příjezdu.
Jaroslav Aschermann byl vybrán jako práceschopný, dostal se na pracovní nasazení dál
a s pracovními komandy došel až do Dachau.
Zde zemřel 6. ledna 1945, ve stejný den jako
jeho bratr Karel.
Mgr. Alžběta Langová

Celá rodina Reiterova a Aschermannova byla
deportována do Terezína v prosinci 1942, její
členové však zde žili různě dlouho.
První podlehla útrapám věznění osmdesátiletá babička Eleonora. Zemřela v Terezíně
8. března 1943, necelé tři měsíce po příjezdu do ghetta. Zbytek rodiny zde přežíval do
září tohoto roku. Rodina žila ve společenství
přátel a příbuzných, snažili se vzájemně těšit a podporovat. Otta Schwarz vzpomíná po
válce v dopise bratru Pepíkovi:
…“tatínek (Viktor Schwarz – pozn. aut.)
Helena Poláková Žofie Freundová

Maxmilian Milrád

Schwitzerovi se synem 1946
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26

WWW.LUZE.CZ

MUDR. ALEXANDER SCHWITZER –
SLOBODA
V předchozích číslech zpravodaje jste se již
dočetli o dvou židovských lékařích, kteří na
Košumberku před válkou působili – byla
to doktorka Pesie Elisonová – Kopperová
a doktor Oskar Felsenfeld.
Dalším židovským lékařem, který v léčebně
v Luži na Košumberku před druhou světovou
válkou působil a zanechal zde svou stopu, byl
slovenský lékař MUDr. Alexander Schwitzer.
V červenci t. r. mu bude před domem na náměstí čp. 49 položen stolperstein.
Alexander Schwitzer se narodil 23. června
1910 v Novém Městě nad Váhom do početné
rodiny. Již jako desetiletý však ztratil otce.
Medicínu studoval na univerzitách v Bratislavě a v Paříži. V Bratislavě promoval v roce
1934. Prameny nám zatím neumožňují přesněji datovat jeho příchod do Luže, předpoklad je v polovině 30. let.
Informace o jeho pobytu máme z více svědectví: z knihy čísel popisných města Luže,
která bohužel není datována, se objevuje jeho
jméno na adrese v domě u Červinkových na
náměstí čp. 49.

STOLPERSTEINY 2022
ní nařízení o zákazu vycházení apod. vytahoval svoje slovenské občanství, že se tedy na
něj, jako Slováka, zákazy nevztahují. Gestapo však mělo jiný názor – v roce 1941 byl zatčen, uvězněn a následně deportován na Slovensko. Podle svědectví rodiny ještě v jeho
prospěch měl intervenovat odvážně bratr
jeho křesťanské dívky. Nic to však nepomohlo, dr. Schwitzer byl deportován a se svou
dívkou znovu setkal až po válce. Přestože se
jejich osudy rozdělily, zůstali spolu v kontaktu i po Schwitzerově poválečné emigraci. (Po
rodině Zdeňky stále pátráme, pokud by někdo
měl bližší informace, nechť se prosím ozve
na radnici!)
VÁLEČNÁ LÉTA NA SLOVENSKU
Po deportaci na Slovensko pracoval
dr. Schwitzer v nemocnici v Liptovském
Mikuláši. Zde se seznámil s osmnáctiletou
židovskou dívkou Juditou Haasovou, která se
zde v nemocnici ukrývala před transportem.
Začali spolu chodit a po půl roce Judita znovu dostala transportní příkaz. Od nástupu do
něj ji zachránila jejich svatba – židovští léka-
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ři a jejich rodiny měli do roku 1944 výjimku (podobně jako další klíčoví pracovníci).
Manželé Schwitzerovi žili dál v nemocnici.
Dr. Schwitzer zachránil s nasazením života
zraněného sovětského vojáka – zajatce, kterého přivezlo gestapo s příkazem nechat zemřít. Po jeho uzdravení se přes něj manželé
Schwitzerovi napojili na odbojové hnutí.
Když vypuklo Slovenské národní povstání,
byli manželé Schwitzerovi členy partyzánské jednotky, operující v horách. Přežili kruté zimy, pronásledování německou armádou
i přechod Nízkých Tater přes vrchol Prašivá,
při němž zahynul známý bojovník Jan
Šverma. Dle vyprávění pamětníkovi měl být
dr. Schwitzer přímo s ním v družině, která
bojovala s vichřicí, v níž Šverma zahynul.
Holocaust postihl jeho širokou rodinu,
v Osvětimi zahynula jeho matka a mnoho příbuzných. Sestra s rodinou přežili se štěstím
v Terezíně. Také Judita Schwitzerová ztratila
své příbuzné. Její maminka byla zavražděna
v Bergen-Belsenu.

Dr. Schwitzer navázal v Luži řadu přátelství.
Přátelil se jak s lékaři z léčebny, tak se členy
zdejší židovské komunity – navštěvoval rodinu Polákových v čp. 232, Schwarzových
v čp. 247, žil u Červinků (zřejmě po smrti živitele rodiny Jindřicha Červinky v roce 1933
si jeho vdova Olga přivydělávala i podnájmem). Dr. Schwitzer navštěvoval i její příbuzné Huschovy v nedalekých Hroubovicích.
V Luži měl mladý lékař podle všeho i známost – byla to místní učitelka, o níž víme
pouze, že se křestním jménem jmenovala
Zdeňka a byla křesťanka.
Dr. Schwitzera postihly stejně jako ostatní
zdejší židy protižidovské restrikce po obsazení nacisty. Dle svědectví rodiny Polákovy byl
povahou furiant a jako obhajobu nedodržová-

celá rodina

Alexander se sestrou 1930

Schwitzerovi se synem 1946

Alexander s maminkou a sourozenci 1915
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POVÁLEČNÝ ŽIVOT RODINY NA SLOVENSKU
Osvobození a konec války je zastihl v Banské
Bystrici. Po válce byl dr. Schwitzer za odbojovou činnost několikrát vyznamenán, dokonce nejvyšším vyznamenáním Válečného
kříže. Vyznamenání za činnost v odboji obdržela i jeho manželka Judita.
Po válce se dr. Schwitzer do Luže vrátil,
aby navštívil zbylé přátele – Polákovy,
Schwarzovy a Huschovy, ale žít již zůstal na
Slovensku. V duchu poválečné atmosféry si
změnil německé příjmení Schwitzer na slovenské Sloboda, symbolicky oslavující svobodu, které země i lidé dosáhli. S lužskými
přáteli zůstával v kontaktu i v pozdějších letech, což dokládá dochovaná korespondence. Luži a Vysoké Mýto navštívili s manželkou ještě v roce 1968.
Brzy po válce do rodiny Slobodovy přibyly
dvě děti – syn Ivan (1946) a dcera Zuzana (1947). Dr. Sloboda se věnoval nejprve
pod vlivem svého působení na Košumberku léčbě kostní tuberkulózy. Po vytlačení
této nemoci vakcinací působil jako praktický lékař, později se věnoval problematice
revmatických onemocnění.
V 50. letech v Sovětském svazu začaly opět
antisemitsky motivované politické procesy.
Stalin nařídil zatčení mnoha židovských
lékařů, a v návaznosti na to se i v Československu připravoval podobný scénář.

Dr. Sloboda byl obviněn ze zanedbání péče
v případě, kdy byl v jednu chvíli povolán
ke dvěma pacientům. Jednalo se o ženu, která se nakazila tetanem, druhým pacientem
bylo dítě v akutním ohrožení života. Dr. Sloboda se vydal za dítětem, ženě nebylo v té
době již pomoci. Přestože bylo zjevné, že
jeho rozhodnutí bylo správné, byl okamžitě obviněn z neposkytnutí péče. Nevypočitatelné dějinné zvraty ovlivňují životy lidí
daleko – nečekaná smrt Stalina znamenala,
že židovští lékaři v SSSR byli osvobozeni,
a i proces s dr. Slobodou spravedlivý soudce
ukončil v jeho prospěch. Přesto se tento proces na psychice dr. Slobody silně podepsal.
V jeho působišti – městečku Šahy na jižním
Slovensku bylo mnoho antisemitsky laděných kolegů, takže se Slobodovi v roce 1960
raději přestěhovali do Bratislavy.
Po událostech Pražského jara emigroval s manželkou v roce 1968 do Švýcarska, dalšímu
utužování nesvobody již odmítal přihlížet.
Celý život byl též aktivním členem židovské
obce, což mu v sekulárním komunistickém
režimu způsobovalo obtíže a ohrožovalo
i jeho profesní kariéru. Ve Švýcarsku pracoval
jako revmatolog ve státním lázeňské sanatoriu
v městečku Baden v německé části Švýcarska. Děti před okupací studovaly v Bratislavě
na univerzitách – syn Ivan elektrotechniku
a dcera Zuzana psychologii. V roce 1968 odešli studovat do Anglie , kde Ivan dostudoval
v Manchesteru, Zuzana na Oxfordu a oba se
později usadili v Londýně.
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Manželé Slobodovi byli šťastní, že ve Švýcarsku mohou volně žít náboženským životem a oba se stali nadšenými členy bádenské
židovské komunity.
Ve svém lékařském působení v mnoha ohledech předběhl svou dobu. Bojoval za zdravý
životní styl a prevenci chorob, bojoval proti
kouření již od 50. let, kdy ještě jeho škodlivost nebyla výzkumy podpořena a kouření
bylo společností považováno za zcela běžné.
Propagoval zdravou středomořskou stravu,
namísto těžké středoevropské. Sám byl aktivní
sportovec až do stáří – s oblibou lyžoval, jezdil
na kole a plaval. Jeho největším celoživotním
koníčkem však byla medicína. Až do konce
života docházel na přednášky na lékařskou fakultu v nedalekém Zürichu.
V 77 letech ho postihla mozková příhoda,
která ovlivnila jeho mobilitu, přesto i nadále neúnavně cvičil, aby si udržel co nejvyšší
soběstačnost. V roce 1994 už nemohla manželka zvládat náročnou péči o něj, a tak se
přestěhoval do židovského domova pro seniory v Legnau, kde 10. února 1995 zemřel.
Jeho manželka Judita ho přežila o pět let a zemřela v roce 2000. Oba jsou pochováni na židovském hřbitově v Badenu (kanton Aargau).
Jejich děti dnes žijí v Anglii, rodina se rozrostla o tři vnuky a dnes již šest pravnuků
a jednu pravnučku.
					
Mgr. Alžběta Langová

DIVADLO R. BRZOBOHATÉHO A LETNÍ KINO
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO uvádí
autorskou komedii

sobota 6.

LETNÍ KINO

8. 2022

v 19 hod.

28. 8. 2022
ve 20,00 h.
Hrad
Košumberk

HRAD KOŠUMBERK
Předprodej vstupenek na TIC v Luži
350,-(na místě 400,-)

LETNÍ KINO

10. 8. 2022 ve 20,30 hod.
Hrad Košumberk
občerstvení zajištěno
pořadatel: město Luže

vstupné: 100 Kč
občerstvení zajištěno / pořadatel město Luže
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Vstupné dobrovolné

28

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 30. 4. 2022

WWW.LUZE.CZ

ČERVEN 2022

Lukášek

Lukášek

Milánek

Maruška

Maruška

Milánek

Tina

Tina
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