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Mrazivé setkání
Letošní, již 10. vánoční setkání u stromku, se konalo za hodně mrazivého počasí. Zima kolem mínus 15
stupňů se postarala o sice hojnou, ale krátkou návštěvnost. Setkání je občany přijímáno pozitivně, letošní
štola o délce 7,60 m také lákala, kde jinde lze vidět a okusit takového macka. Takže honem pojíst kus
štoly, napít se teplého svařáku a už zebou (nejen) nohy, tak honem domů.
Štola dala starostům Heroldovi a Kubešovi zabrat.
Počtěte si, co vše to obnáší. Starosta Kubeš pro
Chebský deník uvedl:
„Zadělávali jsme ji asi dvě hodiny. Začíná se na 13
kilech mouky, spotřebuje se také 5 kilo másla, 5 kilo
hrozinek, 3 kila hořkých a 2 kila sladkých mandlí.
Těsto se pak musí nechat uležet. Poté se upeče
v historické peci muzea v Eubabrunnu
na
rozžhavených kamenech, samozřejmě po menších
částech.“
Jako účastník všech deseti vánočních setkání takovou
zimu nepamatuji. Zima občas byla, to jo, vždyť se
setkáváme v prosinci. Měli jsme tak podzimně
sychravo, někdy silně sněžilo a někdy i pršelo.
Letošní rok ale stál za to. Po 16 hodině byli na náměstí jen silní jedinci či opozdilci. Svařené víno nebylo
již téměř komu prodávat. Oproti minulým ročníkům, kdy 200 litrů bylo málo, ho letos zbylo dost.
„Díky“ zimě také tak trochu zanikli hudebníci z německé a české strany. Velice pěkně zahrané vánoční
skladby lidé jistě akusticky vnímali, opticky však vystupující byli téměř v anonymitě. Hráli z oken
obřadní místnosti ve druhém poschodí radnice, takže viditelnost na ně byla mizivá. Škoda, jistě by jejich
vystoupení přímo na náměstí mělo jiný ohlas.
Z prodeje svařeného vína a dobrovolného finančního příspěvku na bramboráky se letos vybralo 5.330 Kč.
Peníze byly předány školce a MěDDM.
Naše poděkování patří nejen hudebníkům, ale všem aktivním účastníkům vánočního setkání – hasičům,
firmě Elektrosun s jejich výbornými bramboráky, paní
Kutmanové a dětem, které s ní připravily pohoštění a
dárky, stánkařům a samozřejmě (každoročně se opakuji)
klukům z technických služeb.
Poděkování patří také oběma starostům za štolu a aktivní
účast při krájení, místostarostce Mirce Hrabovské za
kulturní zajištění a všem, kteří akci připravili a finančně
z městské kasy podpořili.
Potěšitelné bylo, že letos o tuto ojedinělou akci projevila
zájem (kromě regionálního tisku) také celostátní televizní
stanice Prima, která záznam odvysílala v hlavním
večerním zpravodajství.
Leden už je tady, konec roku bude coby dup – takže ahoj
v sobotu 18. prosince u štoly a svařáku!
Jan Kreuzinger
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Toto je jízdní řád ČD platný od 13. prosince 2009
Luby u Chebu - Tršnice - Cheb
Luby
Příjezd do Tršnice
Odjezd z Tršnice
Příjezd do Chebu

x
4.46
5.20
5.22
5.28

5.53
6.26
6.28
6.34

x
7.53
8.26
8.28
8.34

11.05
11.38
11.40
11.46

x
12.51
13.24
13.26
13.32

15.05
15.38
15.40
15.46

16.57
17.30
17.32
17.38

x
19.05
19.38
18.40
19.46

20.51
21.24
21.26
21.32

x
23.22
23.55
23.57
0.03

Cheb - Tršnice - Luby u Chebu
Cheb
Příjezd do Tršnice
Odjezd z Tršnice
Luby

x
3.49
3.55
3.57
4.31

4.49
4.55
4.57
5.31

x
6.45
6.51
6.53
7.27

10.16
10.22
10.24
10.58

x
x
x
12.05 14.16 16.05 17.55 20.02 22.37
12.11 14.22 16.11 18.01 20.08 22.43
12.13 14.24 16.14 18.03 20.10 22.45
12.47 14.58 16.48 18.37 20.44 23.19
Spoje, označené x, jezdí jen v pracovní dny

Poděkování všem přátelům školy
Koncem roku v pohodovém čase vánočním chci touto cestou poděkovat našemu zřizovateli Městu Luby
za celkovou podporu základní školy. Chci poděkovat panu řediteli Miroslavu Hruškovi a pracovníkům
závodu Elroz Plesná za opravu pojízdného přístřešku pro venkovní doskočiště na skok vysoký, který nám
poničilo velké množství sněhu. Panu Martinu Lukešovi a pracovníkům odboru správy majetku města za
pomoc při různých akcích a údržbě venkovních ploch areálu školy. Nakonec bych chtěl poděkovat všem
rodičům, přátelům školy a sponzorům, kteří nám pomáhají s pořádáním nebo dokumentací různých
soutěží či akcí, s dopravou žáků na soutěže nebo poskytují škole pro tyto soutěže věcné ceny.
Přeji všem úspěšný a klidný rok 2010.
Mgr. Petr Plzák, ředitel ZŠ

Už abych byl hluchý
Je 5. prosinec odpoledne. Ještě je vidět. Městem procházejí skupinky snad sedmi až dvanáctiletých kluků,
kteří občas za sebe něco hodí. Následuje rána jako z děla a modravý kouř. Stejný den po setmění. Dnes
chodí Mikuláš. Rány jsou častější a ozývají se až do začátku televizních novin.
Je 24. prosinec, Štědrý den dopoledne. Stejné party kluků sem tam odhazují bouchací kuličky. Pozdní
odpoledne téhož dne. Počet výbuchů roste až do večera.
Je 31. prosinec dopoledne. Občasné rány z různých míst. Po setmění narůstá jejich intenzita i počet.
Poslední čtyři hodiny roku se rány střídají se světelnými petardami v nepravidelných intervalech až do
půlnoci.
První hodina Nového roku. Teď už střílí malí i velcí. Od jedné hodiny nastává ticho. Konečně.
Je mi skoro 57 let a mám v tom nějaký zmatek. Za mého dětství se takhle nebouchalo. Nebo jsem žil
v Zapadákově, kam civilizace ještě nedorazila. Chápu jedině důvody popůlnočního rachotu. Ale nevím,
co znamenají rány o Mikuláši, na Štědrý den a přes celý Silvestr. Oslavu nebo strašení? Novodobou
tradici čeho a proč?
Rok od roku mi jdou prosincové rány stále více na nervy. I když vím, že s tím nic nenadělám. Ještě že
jsem v uplynulých letech pracoval často v hlučném prostředí, takže můj sluch postupně ochabuje. Třeba
se dožiju toho, že se stoupajícím počtem vystřelovaných bouchacích kuliček, dělobuchů, petard a rachejtlí
se bude zvyšovat i má nedoslýchavost, takže jednou ani nepoznám příchod dalšího roku. Ale než
k tomuto stavu dojde, bude mi při každé větší nebo nečekané ráně svrbět pravá ruka. S takovou chutí
bych toho mladistvého dělostřelce praštil…
Jindřich Desort
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Nesrozumitelnou smlouvu raději nepodepisujte
Výklad úřední mluvy splátkových firem
Tento velice zajímavý a poučný článek jsem objevil 30. listopadu 2009 v MF DNES. Požádal jsem
autorku, redaktorku Jolanu Novákovou, o souhlas, který jsem vzápětí obdržel a za který i jménem čtenářů
LZ děkuji. Věřím, že před podpisem příští půjčky budete mít tento článek před sebou.
Jan Kreuzinger
Většinu žadatelů o úvěr zajímá, zda jim půjčí a kolik budou měsíčně splácet. Smluvní podmínky často
vůbec nečtou. Existují však části smlouvy, které i když si přečtete, tak jim neporozumíte. Když se na
jejich smysl nezeptáte a smlouvu podepíšete, můžete toho později litovat.
Například smluvní podmínky se společnosti Profi Credit vejdou na dvě stránky A4. Člověk by si řekl, že
je za deset minut přelétne očima a bude vědět. Omyl. Písmo je tak malé, že se špatně čte i mně, která se
marně těším na brýle. Převedla jsem si tedy písmenka do textového editoru a nastavila celkem normální
velikost fontu 12. Ze dvou stránek se rázem stalo 27, a to mezi odstavci nebyly vůbec žádné mezery.
Studium dokumentu mi zabralo celé odpoledne.
A rozhodně se nemohu chlubit tím, že bych byla z krkolomných formulací moudrá. Některým jiným
společnostem se smluvní podmínky vejdou na mnohem menší prostor a jsou celkem pochopitelné, přesto
v nich však můžete najít ustanovení, která obsahují nějakou kličku ve váš neprospěch. Když se spolehnete
jen na letákový "výcuc" nebo na slova prodejce a podepíšete, následky pak ponesete sami.
Zajímavé na většině smluv je jedno: u klienta se předpokládá, že se ocitne v prodlení, bude uvádět
nepravdivé údaje a snažit se porušovat smluvní podmínky. Společnost má většinou jen právo inkasovat
splátky, poplatky a pokuty. Přitom úrok z půjčky vždy není to, na čem společnosti vydělávají.
Mnohdy jsou podmínky nastaveny tak, že je klient poruší velmi snadno. Firma pak vydělává na pokutách.
Formulace, které mohou přinést problém, jsme vybrali z obchodních podmínek společností Myerson,
Profi Credit, Ferratum a eCredit, ale rozhodně je najdete i u mnohých jiných.

Na co si dát pozor?
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato je projevem jejich pravé, vážné
a svobodné vůle učiněné nikoli v omylu či tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek…
Když tohle podepíšete, nemůžete už nikdy tvrdit, že smlouva je podvod, že jste nevěděli, že poplatky
budou tak vysoké a že jste peníze nutně potřebovali, protože vám hrozilo vystěhování. Sami jste přece
stvrdili podpisem, že jste nebyli v tíživé situaci (tudíž ji nikdo nemohl ve váš neprospěch zneužít).
Dlužník výslovně a neodvolatelně souhlasí…
Vždy, když se ve smlouvě objeví tato formulace, přečtěte si následující odstavec třikrát. Určitě se v něm
skrývá něco, co by se vám mohlo nelíbit. Třeba to, že v případě prodlení vás věřitel zveřejní na internetu.
A nejde jen o to, že byste byli skuteční neplatiči. Možná jen nebudete chtít uhradit pokutu, na kterou
podle vás věřitel nemá nárok.
Smlouva o revolvingovém úvěru…
Zbystřete. Revolvingový úvěr znamená, že vám ho věřitel opakovaně poskytne, ani ho o to nemusíte
žádat. Vše se děje automaticky, buď po úplném splacení, nebo třeba už v polovině splácení, když posíláte
dosavadní splátky včas. Nezřídka je s novým úvěrem spojen i nový poplatek za sjednání. Když další úvěr
nechcete, musíte včas podat výpověď a doručit ho společnosti.
Způsob výpovědi je popsán ve smlouvě, nejčastěji v bodě "výpověď smlouvy" nebo "oznamování
a doručování". Když se zpozdíte byť o jediný den, budete muset podstoupit další kolo splácení.
Věřitel je oprávněn zrušit všechny své závazky vůči dlužníkovi, a to pod ztrátou výhody splátek…
Ztráta výhody splátek znamená, že budete muset vrátit všechny peníze najednou. Samozřejmě i se všemi
smluvenými poplatky. Je-li podmínkou k okamžitému vrácení celé půjčky jen "prodlení jakéhokoliv
splatného peněžitého závazku", stačí, že se zpozdíte s platbou o den či dva.
Dlužník souhlasí s tím, že věřitel je oprávněn postoupit své pohledávky na třetí osobu…
Ačkoliv prodejce, který s vámi jedná, je velmi milý a vstřícný, nemůžete se spolehnout na to, že firma váš
závazek neprodá jiné společnosti. A v té nemusí být chápaví k vašim případným prohřeškům
a problémům, naopak může být plná hochů s vyhrnutými rukávy.
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Veškeré spory mezi stranami budou řešeny důvěrně. Strany nesmějí činit jakákoli prohlášení či
komentáře adresované veřejnosti nebo médiím…
Opravdu tohle chcete podepsat? Když nebudete spokojeni se službou či se dokonce budete cítit
poškozeni, nebudete o tom smět mluvit?
Vzhledem k tomu, že typ úvěru neumožňuje pevně a neměnným způsobem stanovit RPSN…
To je skutečně možné. Podle zákona u některých typů úvěrů není třeba RPSN ve smlouvě uvádět. Patří
k nim i revolvingové (opakující se úvěry), na které půjčovatelé hbitě přešli, aby nemuseli RPSN uvádět.
Vždy byste však předem měli vědět výši splátky a jejich počet.
Zásilka se považuje za doručenou uplynutím deseti dnů od odeslání zásilky, a to i když se klient
o odeslání zásilky nedozvěděl…
Rychle se přesvědčte, zda společnost bude posílat zásilky doporučeně (i to by mělo být ve smluvních
podmínkách). Jestli ne, mohlo by se klidně stát, že vám (ne)pošlou dopis, ve kterém uvedou změnu čísla
účtu. Vy jej nedostanete, budete dál peníze posílat na starý účet, tím se ocitnete v prodlení a budete platit
nemalou pokutu. Možná vám to připadá jako krkolomná konstrukce, ale napálení klienti by mohli
vyprávět…
Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky má níže určený
rozhodce…
Budete-li se cítit poškozeni, nemůžete jít se svými požadavky k soudu. Rozhodne rozhodce. Ve smlouvě
ho určil věřitel a vy můžete jen hádat, komu dá za pravdu, když vás už nikdy neuvidí, zato půjčovací
společnost je jeho pravidelným klientem.

Čty
tyřicet
ty icet let záslu
z služn
slu né práce
pr ce
Tak nazval Antonín Heřman svůj „feuilleton“ (dnes fejeton), o významném lubském občanovi
a podnikateli v houslařském průmyslu Františku Bočkovi.
Článek jsem získal z pozůstalosti pana Jaroslava Folbera prostřednictvím jeho vnučky Radky Folberové.
Byl otištěn v časopisu Československé jednoty hudebních stavů v Praze v roce 1933. Proto jsem při jeho
opisu zachoval tehdejší spisovnou (a pro mne i dnes příjemně čtivou) češtinu.
Jindřich Desort
Bylo tomu v uplynulých právě dnech 40 roků, co do Schönbachu nastěhoval se a založil v r. 1892 svůj
závod pro výrobu hudebních nástrojů p. František Boček. Schönbach leží v chebském okresu na úpatí
Rudohoří asi hodinu cesty od saských hranic v krajině zněmčené a jest kolébkou houslařského průmyslu
u nás, tedy jakousi československou Cremonou. Již roku 1319 byl Schönbach povýšen na město, nyní pak
čítá asi 5.000 obyvatel, z nichž značná většina živí se výrobou hudebních nástrojů, jich součástek
a jmenovitě světoznámých houslí „šémbašek“. Kdy vlastně byl houslařský průmysl zde zaveden, nelze
přesně zjistiti, bylyť velikým požárem r. 1739 zničeny všecky důležité staré doklady: městský archiv,
matriky a p. neboť tomuto požáru padly za oběť radnice, fara, kostel a 57 stavení. Lze však tvrditi, že
průmysl houslařský v Schönbachu datuje se již od polovice 16. století, tedy za časů slavných mistrů
Caspara di Salo, Amatiho, Santo Seraphina a j. neboť r. 1580 a později po třicetileté válce vystěhovalo se
mnoho zdejších obyvatelů, tehdy většinou evangelíků, do sousedního Saska, kde byli vlídně přijati,
zavedliť tam nový obor výdělečné činnosti, totiž houslařství. Dá se předpokládati, že některý z houslařů
v Schönbachu přece zůstal, aneb když časy se poněkud uklidnily, zpět se vrátil, aspoň již r. 1721
zaznamenán jest v nové matrice opětně houslař Eliáš Plachte, jemuž následovalo pak do r. 1775
21 dalších houslařů, od kteréžto doby výroba jak houslí, tak i jiných hudebních nástrojů, dále součástek
a strun značně se rozšířila.
K uctění památky zdejších starých mistrů houslařů byl postaven v Schönbachu „houslařský pomník“,
jedinečný v republice, a byl roku 1927 u přítomnosti též cizozemských věhlasných mistrů houslařů
slavnostně odhalen.
Proč Schönbach nestal se hned známějším možno připočísti jen okolnosti, že hud. nástroje byly
dopravovány přímo do Rakous, Maďarska a hlavně do Saska, kam na př. za několik let dodáno na 24. 000
kusů houslí a čell, 50. 000 polohotových nástrojů a 300 bas, odkudž ovšem jako „říšskoněmecký
výrobek“ putovaly do celého světa; byliť tam zajisté podnikavější než zdejší skromný lid.

Lubský zpravodaj

leden 2010

strana 5

Časem ale i v Schönbachu samém chopilo se několik zdatných ojedinělců příležitosti nalézti přímý odbyt zdejších
hudebních nástrojů pod pravou značkou co „Schönbašský výrobek“. Nedařilo se však obchodu tak, jak si toho tento
ojedinělý zdejší průmysl zasluhoval, neboť tehdejší rakouské úřady nevěnovaly mu náležité pozornosti, tím méně,
aby jej byly nějak intensivněji podporovaly. Dnes šénbašské mistrovské housle požívají velmi dobré pověsti
a dobře zavedeny jsou nejen u nás, ale i za hranicemi i přes to, že některé firmy v Schönbachu zařídily se
v poslední době přímo na řemeslnickou výrobu a na prodej tak zvaných „laciných houslí“, které se skutečným
mistrovským nástrojem nemají nic společného a tím dobrou pověst Schönbachu a jeho cenných nástrojů značně
poškodily.
Rozumí se, že téměř celá výroba nástrojová v této zněmčené krajině spočívá v rukou německých, a bylo k tomu
zapotřebí velké odvahy a národní houževnatosti českého člověka, usaditi se zde a čeliti všem náporům
konkurenčním i národnostním. Co vše musil v tomto směru p. Boček jako jediný český člověk v prostředí tak
nepřátelském vydržeti, to jest kapitola sama pro sebe. Konkurenci záhy čelil výbornou kvalitou svých nástrojů, tak
že záhy na mnohých výstavách vyznamenán byl prvními cenami, hůře však bylo s protivenstvími národnostními.
Byly doby, kdy německými fanatiky ohrožován byl i na zdraví a životě, tak že nucen byl žádati telegraficky
tehdejší místodržitelství za ochranu své osoby i majetku. A přece p. Boček vytrval, překonávaje nejhorší příkoří
a závod svůj vždycky a všude uváděl jako závod český.
Poměry poněkud se zlepšily po válce. Hudební škola zdejší, založená r. 1873, a r. 1882 sestátněná v níž později
zavedeny kursy pro výrobu houslí, po převratu převzata opět státem a ředitelem jejím jmenován pan Kareis,
absolvent pražské konservatoře. Při škole zřízena pak již 4 specielní oddělení: 1. pro výrobu smyčcových nástrojů,
2. pro lakování, 3. pro výrobu smyčců a 4. pro výrobu kytar, mandolin a jiných drnkacích nástrojů. Hudební škola
i specielní kursy pod vedením p. řed. Kareise zdárně prospívá.
František Boček narodil se roku 1868 v Markovském mlýně v Unhošti u Kladna, jako syn mlynáře. Již v mládí
zabýval se hudbou. Po vyjití měšť. školy byl hospodářským příručím u svého strýce Fr. Bočka, dlouholetého
poslance a starosty v Černošicích u Prahy. V 16. roce nastoupil jako elev k 43. ppl. do Uher, kde sloužil do 21 let
jako I. flétnista. V roce 1890 vystoupil z vojny a dostal místo u pohraniční stráže v Schönbachu u Chebu. Jako
hudebník zajímal se velmi o domácký průmysl hudebních nástrojů, ve volných chvílích studoval poměry tohoto
odvětví hudebního, a po dvou letech, když se oženil, vystoupil od pohraniční stráže, zařídil si vlastní výrobu
a vývoz hudebních nástrojů v Schönbachu. Jeho jméno a dobré jeho výrobky brzy zjednaly mu chvalnou pověst
doma i daleko ve světě, zakázek přibývalo, závod vzkvétal – až do světové války.
Fr. Boček téměř padesátiletý musil nastoupiti vojenskou povinnost, ačkoliv mladší jeho němečtí konkurenti byli jí
uchráněni. Válkou trpělo velmi jeho zdraví i jeho závod. Ačkoliv synové jeho starali se ze všech sil nahraditi otce
v závodě, nedařila se věc tak, jako v přítomnosti jeho. Ztratil dosti dobrých zákazníků, a když se z války navrátil,
začal takřka znova. Dva synové jeho věnovali se sice jeho závodu, vychodili s vyznamenáním odbornou školu
v Schönbachu, ale okolí a ústrky, které mezi Němci otec jejich vytrpěl, vychovalo v nich snad odpor k tomu
tvrdému kraji a usadili se jeden jako profesor-čelista na hudeb škole v Českých Budějovicích, druhý jako úředník
v Praze. Třetí syn Jaroslav jest inženýrem-architektem a profesorem na státní průmyslové škole v Bratislavi.
Pan Fr. Boček a jeho synové jsou však též velmi zdatní výkonní hudebníci. Svědčí o tom četné koncerty, jež
absolvovali v Schönbachu, ve svém rodišti Unhošti i jinde. Fr. Boček otec jest dovedný flétnista, ze synů jeho jeden
jest výborným cellistou, druhý houslistou, třetí prvotřídním pianistou, takže utvořili komorní sdružení, které
s úspěchem propagovalo českou hudbu. Z iniciativy p. ředitele Kareise zavedeny v Schönbachu komorní večery
české hudby, při nichž sdružení Bočkovo s p. řed. Kareisem provedlo komorní díla Dvořákova, Sukova, Jiránkova,
klavírní skladby Smetanovy, Chopinovy a j. jakož koncerty pro flétnu od Poppa a j. Že tyto české koncerty byly
trnem v oku německé nacionální straně v Sch. vidno ze štváčských článků německo nacionálního listu „DeutscheWehr“ v Chebu, který prudce napadá rodinu Bočkovu i řed. Kareise, nazývá je „Tschechisierungsapostl“ a staví na
pranýř i jiný německý list mírného směru „Sudetendeutsche Tages-Zeitung“, který odvážil se oceniti a pochváliti
výkony Bočků i českou hudbu. Přes toto štvaní však Frant. Boček otec vytrval a po válce vynaložil znovu všecko
svoje úsilí k tomu, aby závod svůj znovu zkonsolidoval a udržel, a díky houževnaté jeho práci podařilo se mu to
tak, že koncem minulého roku závod jeho slavil 40ti leté jubileum svého trvání. Znamená to 40 let úporné práce
v prostředí nepříznivém, ba nepřátelském. A to zasluhuje uznání a ocenění. Dnes odkázán jest závod páně Bočkův
téměř na odběr domácí, poněvadž hospodářská krise i zde skoro úplně znemožnila vývoz. Účelem řádek těchto jest
upozorniti naše členstvo a všecky odborové kruhy na nevšední zásluhy, jakých získal si p. Frant. Boček o zvelebení
a povznesení českého houslařství a to za okolností krajně nepříznivých. Poměry národnostní na českém severu
bohužel mnoho se nezlepšily a jest naší povinností solidní závod jeho podporovati. Obdržíte v něm nástroj
prvotřídní a konáte zároveň svoji národní povinnosť vůči tak houževnaté a exponované české práci.
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Zprávy ze zastupitelstva
♦ Zastupitelé schválili pronájem pozemku části p.č. 937/4 (56m2) v kat. území Luby I panu Jiřímu Ernatovi
(všichni přítomní pro).
ZM projednalo žádost manželů Lenky a Štefana Plachého o zřízení věcného břemene a zanesení do katastru
nemovitostí, liniové stavby splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1496/1 v kat. území Luby I, a odsouhlasilo ji
(všichni pro).
♦ Pan Knapčík informoval zastupitele o jednáních s mnoha výrobci a dodavateli plastových oken. Informace se
týkala jednak zjištěných předpokládaných nákladů na výměnu oken a dveří ve všech panelových domech
v majetku města a jednak možnosti získání dotace na zateplení PD z programu Zelená úsporám. Navrhl udělat
poptávku na 1. opatření, to je výměnu oken a dveří. Opatření, které by zahrnovalo jednak výměnu oken a dveří
plus další nejnutnější opatření, které by vedlo k minimálním úsporám 20 % spotřeby energie a garantovalo by
dotaci z programu Zelená úsporám, nedoporučil, protože dle oslovených firem by náklady byly vyšší než 30
mil. Kč. K tomu se vyjádřil také pan starosta, který uvedl, že nepřipustí, aby si město vzalo příliš vysoký úvěr
s dobou splatnosti 20 let, protože by to představovalo příliš velké riziko pro město.
Zastupitelstvo návrh pana Knapčíka odsouhlasilo (všichni přítomní pro).
Pan starosta zadá odborné firmě zpracování zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele zakázky
výměna oken a dveří v panelových domech v Lubech.
♦ Předseda kontrolního výboru pan Hartl seznámil zastupitelstvo se zprávami z kontrolní činnosti výboru ve
2. pololetí roku 2009.
Kontroly na odborech MěÚ a v rozpočtových organizacích neshledaly nedostatky, pouze kontrola hospodaření
ve sportovní hale odhalila určité závady (není evidenční kniha o pronájmech haly, opožděné platby za
pronájem). Kontrolní výbor navrhl opatření pro zlepšení evidence pronájmů a úhrad plateb za pronájem.
Zastupitelé schválili navržená opatření v hale (všichni pro).
Zastupitelstvo vzalo zprávu o kontrolní činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva na vědomí.
♦ Předseda kontrolního výboru pan Hartl předložil plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2010.
Zastupitelstvo schválilo plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2010 (všichni pro).
♦ ZM schválilo návrh komise školství, mládeže a tělovýchovy na rozdělení zbytku rozpočtovaných finančních
prostředků jako příspěvky organizacím města (všichni pro). Podle návrhu komise dostane příspěvek ve výši
6.200 Kč Sportovní klub Luby, příspěvek 6.200 Kč Golf Club Luby a částku 6.200 Kč TJ Strunal Luby.
♦ Zastupitelé projednali navržená rozpočtová opatření rozpočtu města na rok 2009. Jednalo se o navýšení
rozpočtu na straně výdajů o 318 tis. Kč v kapitole odvádění a čištění odpadních vod, navýšení v kap. Speciální
školy o 64 200 Kč na úhradu neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky, dále o navýšení příspěvků
organizacím o 4 tis. Kč, které již byly schváleny, ale nebylo uděláno rozpočtové opatření, dále o navýšení
výdajů na veřejné osvětlení o 130 tis Kč (elektřina, plošina, vánoční výzdoba). Tyto zvýšené výdaje budou
kompenzovány sníženými výdaji z kapitoly Komunální služby, kde dochází k úsporám ve výši 1.400 tis. Kč.
ZM navržená rozpočtová opatření schválilo (všichni pro).
♦ Pan starosta informoval zastupitele o konání Valné hromady DSO Kamenné Vrchy, kde byla schválena účast
v projektu „Infokiosky“. Starosta seznámil ZM s tímto projektem a požádal o odsouhlasení účasti v projektu,
o výši vlastního podílu 80 tis. Kč a o předfinancování ve výši 357 143 Kč.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci z programu Cíl 3/Ziel 3 na projekt „Společný informační systém
mikroregionu Kamenné Vrchy a města Markneukirchen“, spolufinancování projektu v min. výši 80 tis. Kč
a vyčlenění prostředků na předfinancování projektu ve výši 357 143 Kč, 71 428 Kč v roce 2010 a 285 714 Kč
v roce 2011 (všichni pro).
♦ Pan starosta seznámil přítomné se žádostí nájemníků podkrovních bytů domu č.p. 439 v Družstevní ulici
o snížení nájmu z důvodu zkosených stěn a tím nemožnosti plnohodnotně užívat celou plochu bytů. Pan
starosta uvedl, že žádné slevy nepřipustí, ale navrhl žadatelům (byli přítomní na zasedání ZM), že si mohou
požádat o přidělení bytu v panelovém domě a on ji podpoří.
♦ Paní Hrabovská informovala zastupitele o zvážení možnosti zavedení podporovaného bydlení nebo chráněného
bydlení v našem městě pro osoby se zdravotním postižením, a to v rámci transformace sociálních služeb.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí a budou se jím po získání dalších potřebných informací zabývat na
některém příštím zasedání zastupitelstva.
Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ 351 37, odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E 11477.
Tisk: GTS – Global Transaction Systém CZ, s.r.o., 351 35 Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 10% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky
v elektronické podobě zasílejte na adresu: rommil@atlas.cz. Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

