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ljuže, dř ve poddanské městečko panstv  košumber
ského, byla od dávných dob os dlena mnoha Židy. Tito
obývali zvláštn  čtvrt, t. zv. Židovskou (G hetto), kte
ráž se od soused c  části města na noc uzav rala ře
tězy. Jméno Židovské ulice se zachovalo do dnešn ch
dnů.

Prvn  zm nka o Židech pocház  z r. 1620. Jest to
česky psaný list v lužské křestn  a úmrtn  matrice.
Jedná o platech Židů (bylo jich v tu dobu v městečku
7 usedlých a 4 podruzi) m stn mu faráři. Židé se za
vazuj  za sebe i za své náměistky (potomky) dávati fa
ráři k sv. Jiř  (24. dubna) 3 kopy m s.

Je jisté, že již před t mto rokem byli Židé v L. Když
byli do I/ , povoláni jesuité (r. 1669), kteř  se r. 1684 stali
pány panstv , úsil  jejich směřovalo také proti Židům.
R. 1689 vyhnali z L. dva Židy a vyháněli je ještě i r.
1709. Ale později hleděli je z skati k přestupován .
R. 1722 byl lužiským Židům rozdán katechismus, jesui
tou pro Židy sepsaný a byli nuceni v něm č sti. R. 1756
bylo pokřtěno 6 Židů a: roku následuj c ho 2. Ale
v těchto dobách začali jesuité z hmotných zájmů Židy
chrániti, jak svědč  př pad novokřtěnce Streita.

(R. 1749 stěžovali si Lužšt , že vrchnost jim odn
má právo.výčepu pivn ho a že na obecn  půdě čtyři do
my pro Židy postavila, z nichž činži už vala a kon
trakty těchto domů na ,svou kancelář potahovala, též
že i obecn  grunt „ kotlinu" bezprávně už vá a novo
křtěnému Židovi Jos. Streitovi př stavbu jeho domu
k lužské radnici dovolila i obchod s takovým, zbož m,
jaké lužšt  řemesln ci po domech pracuj , k nemalé
škodě jejich trp  atd." Adámek..)

D ř ve měli lužšt  Židé svoji soukromou německou
školu; tato byla již před r. 1858. Školu navštěvovaly i
děti nežidovské, aby se zdokonalily v němčině, Um s
těna byla v t. zv. Židovské ul. v domku p. č. 182.

Dějiny Židů v Luži.
Zpracoval

Václav Svátek,.odb. uč., Košumberk u Luze.

R. 1875 někteř  zdejš  i okoln  Israelité podali žádost
aby jejich škola byla přeměněna na veřejnou němec
kou školu. P řes zam tnut  žádoisti m stn  školn  radou
lužskou byla proměněna na školu veřejnou. Ale na
protest téměř všeho lužského občanstva bylo právo
veřejnosti r. 1875 odvoláno a škola se stala opět sou
kromou. Zavedeno bylo vyučován  jazyku českému, je
muž vyučoval pensionovaný katolický kněz. R. 1898
byla škola zrušena. N ěkteré školn  pomůcky byly daro
vány lužské škole. \

Nyn  maj  Židé v L. velmi starou synagoga a velmi
starý hřbitov, položený v malebném m stě na cestě
k Vyš. Mýtu. Zde bývávalo popravč  rr/ sto městečka
L. Nejstarš  nápisy, pokud možno rozluštiti, jsou ze
17. stol.

Peče  žid. obce má 2 trojúheln ky přes sebe polo
žené a kol český nápis „Rabinat v Luži". Matrika ro
zených pocház  z r. 179,4 a kniha úmrt  má prvn  zá
znam r. 1785.

Dle Sommra „Das Königreich Böhmen" z r. 1837
bylo v L. mezi 263 domy 24 žid. a mezi 1440 obyvateli
53 žid. rodin. Též byla žid. hospoda. V této době byl
lužský rb. krajským (chrudimským) rb. R. 1856 byl
v městečku 301 Žid. Od tohoto roku stále Židů ubývá.
Nejen děti, ale i celé rodiny se stěhuj  z L.

R. 1880 jest jen 142 Židů, r. 1890 o pět v ce, r. 1895
pouze 153 a r. 1902 již jen 85. P ři posledn m sč tán
(r. 1930) mezi 1642 obyvateli napoč táno pouze
32 Židů.
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