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Zima, sport a spolupráce
Již pátým rokem probíhá spolupráce mezi ZŠ Luby, Grundschule v Erlbachu a gymnasiem
v Markneukirchenu na poli sportovním. Žáci partnerských škol soutěží v malé kopané, sálové kopané
a v atletice. Letos poprvé nás naši přátelé pozvali na zimní slavnosti do lyžařského areálu v Kegelbergu.
Nabídli nám také možnost trénovat na sjezdovce v měsíci lednu, vždy ve středu od 14.00 hodin bezplatně.
Využili jsme toho hned v prvním i druhém lednovém týdnu. Třetí týden příprava probíhala v rámci
týdenního lyžařského kurzu, který naše škola pořádala na Bublavě. Hned po návratu, bylo nominováno
12 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku do soutěžních disciplín běh na lyžích, slalom na lyžích a slalom na
snowboardu.
Středeční ráno 27.1.2010 nezačalo příliš optimisticky – teplota se pohybovala kolem -20° C, autobus,
který nás měl odvézt, nepřijel (nenastartoval). Pomohli však rodiče. Paní Olina Odlasová, která nás
odvezla i přivezla zpět a pan Petr Pavlovský, který zapůjčil vícemístný automobil. Moc děkujeme! Pro
příliš velký mráz byl běh na lyžích zrušen. Soutěžilo se ve slalomu na lyžích kde Tereza Kratinová
(7. roč.) obsadila 2. místo. Ve slalomu se nejvíce dařilo snowboarďákům. Ve svých kategoriích stáli hned
třikrát na stupních vítězů. Nikola Matoušková (8. roč.) – 2. místo, Daniel Smrčka (7. roč.) – 3. místo
a Lukáš Štafurik (7. roč.) – 2. místo. Asi nejmladším závodníkem byl Pepa Heřmánek z 2. třídy. Děti se
mohly ohřát v restauraci, kde dostaly i občerstvení – žemli s párkem a čaj.
Vysvitlo slunce a objevilo se nádherné jiskřivé panorama zasněžených lesů. Z mrazivého rána se vyklubal
sice studený, ale nádherný den.
Známe se již s mnoha německými lyžaři, zejména
běžkaři, kteří nám fandí a pomáhají. V zimě upravují
pomocí sněžného skútru nebo rolby běžecké stopy na
své, ale i na naší straně hranice. Proto mě velmi mrzí
a někdy se až stydím, když se ptají, co to je u nás za
lidi, kteří odhrabují sníh z Tříslové cesty už od
hraničního přechodu Luby/Wernitzgrün tak, že už se
tam žádná stopa udělat nedá. Cesta, která vede po
hranici od přechodu směrem na Vysoký Kámen je
totiž součástí německého Skiwanderwegu a vede po
německé straně hranice. Co jim mám odpovědět?
Nevím. Na jedné straně fungující spolupráce a na
druhé …? Vždyť běžecké stopy, které pro nás v zimě
dělají, využívá i spousta našich lidí včetně žáků ZŠ.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Jarmile Odlasové a Olině Odlasové za to, že umožňují žákům ZŠ
Luby využívat jejich vlastnoručně vytvořené kluziště nejen při hodinách tělesné výchovy, ale i v jejich
osobním volnu.
Mgr. Petr Plzák, ředitel ZŠ

JARNÍ
JARN KONCERT
Ženský pěvecký sbor Lubinka vás zve na jarní koncert, který se bude konat 25. března od 18.00 hodin
v Městském kulturním středisku v Lubech.
Vybrané dobrovolné vstupné bude věnováno místní organizaci Svazu postižených civilizačními
chorobami.
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ZA TEPLO A TEPLOU VODU OPĚT ZAPLATÍME VÍCE !
Ano, přečetli jste si dobře. Po lednovém výrazném navýšení nájmu, jako snad každý rok, tak i letos
občany bydlící v panelových domech opět Lubská Kalora při vyúčtování topné sezóny za rok 2009
překvapí zvýšením ceny tepla a teplé vody. Už nyní si můžete připravovat otázky proč tomu tak je apod.
a stejně jako já na ně nedostanete správnou odpověď, jakož mnozí z vás, kteří mají zkušenosti z minulých
roků. Pouze primitivní a jednoduché odpovědi: jste první co si stěžujete, stále si něco vymýšlíte a já tomu
nerozumím, případně i zvýšený hlas.
Již v roce 2008 při navýšení ceny zemního plynu o 3,4 % Lubská Kalora zvýšila cenu o 29,42 %. Jaký
ohlas to mělo u nájemníků každý sám ví, když v nepřehledných výpočtech se nikdo nedokáže orientovat,
někdy i samotní autoři těchto nepřesných údajů. Jak mohly být rozdílné ceny v bytech vytápěných z jedné
kotelny? Kdo se uměl ozvat, tak z velkého nedoplatku získal nedoplatek snížený. Ostatní dostávali výše
zmíněné odpovědi - spíše se nedověděli nic.
V roce 2009 byl snížen zemní plyn o 11,7 %. Tato skutečnost byla oznamována v tisku i v ostatních
sdělovacích prostředcích. Bohužel k naší smůle k Lubské Kaloře to opět došlo asi jinak, jak už to každým
rokem je a přes výrazné zlevňování plynu zaplatíme více o 4,7 %. Samozřejmě s tímto zvýšením se
zvýšila i cena teplé vody.
S připravovanou výměnou oken za plastová samozřejmě souhlasím z důvodu vzhledu domu a úspoře
tepla, ale tato úspora se nájemníkům nijak neprojeví na úspoře peněz. Jak se v Lubech už proslýchá, tak
výměna oken se projeví v zisku Kalory a zřejmě se jako k jiným akcím zase někdo "přiživí". Je možné, že
jsem tímto několika lidem předem ušetřil cestu za zdlouhavým vysvětlováním. Podle mého názoru by
Lubská Kalora měla v případě velkého zájmu lidí o způsob vyúčtování a nesrovnalosti svolat nájemníky
do kulturáku a řádně jim jejich otázky zodpovědět.
Plíhal Milan, Tovární 745

Odpověď
Redakce Lubského zpravodaje mi nabídla možnost hned reagovat na článek pana Plíhala. Já jim tímto
děkuji, ale k této směsi lží, výmyslů a pomluv mi nestojí za to se vyjadřovat. Pan Plíhal naposledy
požádal o vysvětlení problematiky ceny tepla na zasedání zastupitelstva. Zde obdržel podrobný přehled
výroby tepla s příslušnými ukazateli včetně ceny plynu a já jsem mu osobně odpověděl na všechny
otázky. Přítomní zastupitelé reakci pana Plíhala znají.
Nabídnutý prostor ve zpravodaji využiji k informacím o výrobě tepla, které obvykle poskytuji až
v květnu, v čase vyúčtování záloh za teplo.
V Ý R O B A T E P L A v Kč bez DPH
průměrná
KOTELNA TOVÁRNÍ + U PILY
Rok

CENA

BYTY

GJ

CENA

ÚT + ohřev TUV
2

Kč/m

3

NÁKLADY

% z nákladů

Kč

PLYN

Kč/GJ

celkem

nebyty

byty UT

2006

428,-

20 384

3 095

13 378

3 911

0,82

350,-

8,33

8 718 000

73

2007

399,-

19 000

2 863

12 105

4 032

0,76

304,-

7,45

7 573 000

74

2008

497,-

18 146

2 673

11 453

4 020

0,73

364,-

9,77

9 016 000

77

2009

520,-

16 840

2 676

10 404

3 760

0,67

349,-

9,98

8 762 000

74

ohřevTUV GJ/m

Kč/m

PLYNU

2

Protože cena tepla za GJ (gigajoul) většinou nikomu nic neříká, v tabulce to lze porovnat s cenou za m2
vytápěné podlahové plochy bytů. Tyto ceny nemusí být v přímé úměře. V roce 2009 je cena tepla za GJ
nejvyšší, ale cena za m2 je na úrovni roku 2006 a nižší než v roce 2008.
Průměrná cena ohřevu TUV u bytového vodoměru je 210,- Kč/dílek bez DPH a 229,- Kč s DPH (Pro
porovnání, cena ohřevu TUV v elektrickém bojleru dle MF Dnes z 19. 12. 2007 je 316,- Kč s DPH). Je
třeba poznamenat, že TUV je k dispozici dle dohody nepřetržitě, což náklady na ohřev zvyšuje. Vyhláška
č. 194/2007 Sb. § 4 předepisuje povinnost dodávky TUV pouze od 6.00 do 22.00 hodin, stejně tak § 2
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předepisuje i topení. My topíme od 5.00 a v pátek a sobotu do 23.00 hod. V netopném období přitápíme
daleko dříve, než předepisuje stejná vyhláška.
Cena tepla se vypočítává z podílu celkových nákladů na výrobu tepla a z naměřených GJ za rok. Do ceny
tepla se nezapočítává žádný zisk. Všechny výsledky hospodaření kontroluje dozorčí rada Lubské Kalory
a schvaluje zastupitelstvo města.
Cena tepla je cena usměrňovaná. To znamená, že náklady jsou pro každý rok jistým způsobem
omezovány vydaným cenovým rozhodnutím. Ceny kontroluje státní instituce ERÚ (energetický regulační
úřad), kam se posílají každý rok předepsané výkazy.
Cenu tepla samozřejmě ovlivní hlavně cena plynu, ale s klesajícím množstvím vyrobených GJ i stálé
náklady, tak jak tomu bylo v loňském roce. I přesto při našich klimatických podmínkách a technologii
vytápění, odpovídá naše cena republikovému standardu.
Knapčík Josef

TESTOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ
Tak jako loni i v letošním školním roce proběhlo testování 9. ročníku společností SCIO pod názvem
„Stonožka“. Ani současní deváťáci si nevedou špatně. Přetiskujeme závěrečné hodnocení.
Mgr. Petr Plzák, ředitel ZŠ

STONOŽKA 2009/2010 - 9. ROČNÍK
Základní škola, Masarykova 195, Luby
ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou
nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte
lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol.

Svými výsledky v matematice se Vaše škola řadí
mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky než
60 % zúčastněných škol.

Hodnocení podle částí testu

Hodnocení podle částí testu

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že
průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech
oblastech - mluvnice, sloh a literatura.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že
průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech
oblastech - aritmetika, algebra, geometrie, funkce,
rovnice, nerovnice.

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že
průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech
oblastech - znalosti, porozumění, aplikace.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole
je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván
dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než
jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů,
učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci
pracují nad svoje možnosti.

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že
průměrné výsledky měli Vaši žáci ve všech
oblastech - znalosti, porozumění, aplikace.
Využití studijního potenciálu
Porovnáním výsledků testu z matematiky
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole
je studijní potenciál žáků v matematice využíván
optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají
úrovni jejich studijních předpokladů.

Kanalizační přípojky
Oznamujeme občanům, kterých se týká budování gravitačních přípojek, aby se dostavili nejpozději do
31. března na městský úřad a zaplatili poplatek 15 000 Kč (částka zahrnuje zpracování projektu,
vybudování veřejné části přípojky a dodání kontrolní šachty).
Jak bylo již psáno v srpnovém Lubském zpravodaji, město v žádném případě nechce na budování
přípojek zbohatnout, vybíraná částka je konečná (to jen odpovídám na dotaz některých občanů). Jestliže
náklady na zřízení přípojek budou nižší, bude lidem rozdíl mezi vybíranou sumou a proinvestovanou
částkou vrácen. V případě, že vybíraný paušál od lidí nebude stačit, doplatí zbytek město.
Mgr. M. Hrabovská
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3. reprezentační ples města máme za sebou
Devatenáctého února se uskutečnil
čnil v sále městského
m
kulturního střediska třetí
řetí reprezentační
reprezenta
ples města
Luby. Tentokrát se celý odvíjel v ekologickém duchu. O výzdobu, na kterou byly využity především
p
PET
lahve a papír, se postarala paní učitelka
čitelka Zora Kutmanová společně
spole
se žáky místní základní školy. Kulturní
program zajistila Umělecká
lecká agentura Alexandry Benešové z Aše.
K tanci a poslechu hrála kapela Starovarka, kterou si pochvalovali snad všichni v sále. Starovarka hrála
výborně a repertoár měla
la tak pestrý, že si na své přišel
p
opravdu každý.
Během večera dvakrát vystoupila taneční
tane
skupina Jaroslavy Havlíčkové
kové z Chebu. Názvy vystoupení
Příroda a Smeťáci již samy o soběě vypovídaly, že odpovídají tématu plesu.
Velice zajímavá byla i módní přehlídka „Jako EKO“, kdy modelky předvád
předváděly róby „spíchnuté“
z ručního papíru.
Před půlnocí
lnocí došlo na vylosování vítěze
vít
bohaté tomboly, a pak na originální půlnoční
p
překvapení.
ekvapení. Robert Tomáš ze Semil alias Mr.
Popelíno předvedl
edvedl více jak desetiminutovou
hru na rytmické nehudební nástroje. Do show,
ve které používal popelnice, barely, roury,
rozbušky a kanystry, si vybral senátora Mgr.
Miroslava Nenutila, jenž měl
m za úkol lidově
řečeno,
eno, celé vystoupení tlouci paličkou
pali
do
roury. A volba Mr. Popelína byla velice
úspěšná.
šná. Bylo znát, že pan senátor má rytmus,
jak se říká,
íká, v krvi. Choval se
s naprosto
přirozeně a myslím si, že se i sám velice
dobřee bavil. Mgr. Nenutil nechybí v Lubech
na žádné větší společenské
enské akci, v lednu navštívil i základní školu.
Velikým zpestřením večera,
era, kdy doslova některým
n kterým z nás tekly slzy smíchem, bylo vystoupení
Vesnických mažoretek z Nového Kostela pod vedením starosty Oty Teubera.
První představení
edstavení nazvané Mrazík, bylo celé „odbruslené“ na kolečkových
kole kových bruslích. Zde se musím
zmínit, že věkové
kové složení celého „uměleckého
„um leckého souboru“ se pohybuje zhruba v rozmezí 15 – 70 let.
A přesto jsme viděli
li naprosto úžasné sportovní výkony, a to pouze s jedním pádem dědečka
d
Mrazíčka.
Pochvalu si ale také zaslouží i samotný Ota
Teuber za osobité ztvárnění
ní role Baby Jagy.
Jestliže jsme si po Mrazíku říkali,
ř
že
obdivujeme Otu, jak tohle
ohle všechno může
m
vymyslet a hlavně dát dohromady, tak jsme
ještě netušili, co nás čeká po půlnoci.
lnoci. Troufnu
si říci, že při druhém představení
edstavení s názvem
Harém 1 000 a jedné noci bylo možno spatřit
spat
nejen vyvalené oči,
i, ale i otevřená
otevř
ústa
mnohých lidí v sále. Polooděné
Poloodě
ženy
z novokosteleckého harému jistě zůstanou
z
dlouho v paměti
ti nás všech. A to se mně
mn pan
Teuber v průběhu večera svěřil,
il, že netuším,
jaký nový nápad se mu rodí v hlavě. Takže se
jistě máme v budoucnu opětt na co těšit.
tě
Myslím si, že na základě ohlasů,
ů, které se k nám na radnici dostaly, můžeme
m žeme konstatovat, že ples se
vydařil. A tak si poděkování
kování zaslouží všichni, kdo se na jeho organizaci podíleli. Chtěli
Cht bychom na závěr
také vyjádřit díky sponzorům, kteří
ří letošní reprezentační
reprezenta
ples města podpořili:: a.s. Strunal CZ, a.s. Elroz,
pan Petr Střecha, Autoservis – I. Deutschová a J.Soukup, salón Nicol, Kosmetika Lenka, restaurace
U Moravů,, Myslivecké sdružení I., J + K Puls.
Mgr. M. Hrabovská
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)
trasa č.21 Františkovy Lázně
• 13 h Františkovy Lázně (u nádraží - naproti parkovišti Parkan)
• 14 h Skalná (vedle Pošty)
• 15 h Plesná (na dolním náměstí)

• 15.30 Luby (náměstí u autobusové zastávky)
Prodej 15.4.2010

při objednání 10ks —> 1 kuřice ZDARMA !!!

Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)

stáří: 18 týdnů

cena: 150,- Kč

Prodej 20.5.2010 při objednání 10 ks drůbeže – Nutrimix ZDARMA!

(vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže)
Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
Kačeny barbarie (husokačeny)
Husy (bílé)
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
Prodej 27.7.2010
Kuřice černé, červené
Prodej 18.10.2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14 - 18 týdnů
1 - 3 týdny
1 - 3 týdny
1 - 3 týdny
6 - 8 týdnů

cena: 130 - 150,- Kč
60 - 80,- Kč
90 - 110,- Kč
130 - 150,- Kč
250 - 290,- Kč

stáří: 14 - 18 týdnů

cena: 130 - 150,- Kč

stáří: 14 - 18 týdnů

cena: 130 - 150,- Kč

Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15 h! gallus.extra@gmail.com

Jarní prázdniny s MěDDM
(8.-12. března 2010)
MěDDM připravil pro školní děti a mládež na jarní prázdniny tento program. U každé akce je určen
odpovědný vedoucí (u něho se dozvíte podrobnosti), kde se akce koná a komu je určena.
Školní družina bude v provozu denně od 8.00 do 15.00 hod (jídelna nevaří).
Klub (pro příchozí děti) - denně 13.00-15.00 hod (možnost zvolit činnost dle vlastního zájmu).
Dále jsme pro všechny zájemce připravili:
Pondělí: 13.00 deskové hry – turnaj (dáma, kostky apod.) Šimková
Úterý:

9.30 Malá kopaná – hala (pro chlapce i děvčata od 1. tř. (rozdělení do družstev dle
příchozích) Hrbková, Postolková.
9.00 Tvořivá dílna – MěDDM (pro všechny zájemce) (výroba dekorativních předmětů
z různých materiálů) Krišková.

Středa:

9.00 Stolní tenis – hala (pro děti od 1. tř.) Hrbková, Skála.
9.00 Dopoledne plné zábavných her – MěDDM (soutěže) Krišková.

Čtvrtek: 9.30 Zábavná olympiáda - MěDDM – zábavné sportovní hry (pro všechny zájemce)
Šimková.
Pátek: 10.00 Cesta za pokladem – (sraz nejpozději v 9.50 h) Krišková, Šimková.
Na akce pořádané v hale a MěDDM nutné přezůvky!!!!!!
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Landschaftspflegeverband „Oberes Vogtland“ e.V.

Pozvánka
na

LPV „Oberes Vogtland“ e.V.
Oberer Berg 76
08258 Markneukirchen
Telefon: 037422 / 2965
Telefax: 037422 / 46786
Email: lpv-vogtland@riedelhof.de
Internet: http://www.riedelhof.de

16. Vogtlandský
seminář o pěstování ovoce
v sobotu, 27.03.2010
od 9.30 do 15.00 hod v Riedelhofu/Eubabrunn
Program
9.30-12.15 hod

tři přednášky:

9.30-10.30 hod

Poznávání a boj proti nemocem a
škůdcům v ovocnářství

Dr. Alfred Trapp (Drážďany)
Referent ochrany rostlin
v zahradnictví

10.30-11.30 hod

Odborný řez ovocných stromů

Saský zemský úřad
pro životní prostředí,
zemědělství a geologii

11.30-12.15 hod

Plané plody pro rodinou zahradu

Aleš Heuler
Zemědělec z ČR

12.15-13.00 hod

Přestávka na oběd (občerstvení v „Apfelschänke“ v Riedelhofu)

13.00-14.00 hod

„Odvaha k roubování“
Demonstrace různých způsobů roubování

Bernhard Weisbach
Zahradnický a krajinářský
architekt

Jürgen Merz
Školka Harra

14.00-15.00 hod

Praktický řez vybraných ovocných stromů

Dr. Alfred Trapp

Výměna roubů:

Účastníci semináře mohou s sebou k výměně přinést rouby
ze zdravých jabloní určených odrůd (velký výběr).

Prodej stromků:

Při včasné objednávce ve školce Harra je možnost vybrat z ca 60 ovocných
odrůd a tyto dřeviny si na místě vyzvednout v Riedelhofu.
Nabídka viz. příloha.

Rámcový program:

Akce bude doplněna malými stánky s tématikou ovoce a plodů,
od moštování jablek na místě, ovocné literatury až po palírnu mandlí.

Adresa Riedelhofu:

Zur Waldschänke 2 in 08265 Erlbach/OT Eubabrunn

Účastnický poplatek: 10,00 EUR (neplatí čeští návštěvníci)
Příjezdová mapka:

viz. www.riedelhof.de
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Finanční odbor MěÚ v Lubech upozorňuje
občany, že poplatek za psy je splatný do 31.
března a za odpady do 31. května (uvedeno na
složenkách).
Odpady je možné platit i po částech, ale splatnost celé částky je do konce května.
Občané, i přes obdrženou složenku, mohou
platit přímo na úřadě.

Nově otevřený kadeřnický salón

Jak šel život

Revoluční ul. Luby

Občané v řeči čísel
Již se stalo dobrým zvykem, že se pravidelně
počátkem nového roku zpětně ohlížíme, co
uplynulý rok přinesl lidem radostného či smutného.
V krátkém přehledu se podívejme, jak tomu bylo
v Lubech.
Začneme opět u narození dětí, což jistě v každé
rodině bývá radostná událost. Loni se jich narodilo
27, to je o tři miminka více než v roce 2008.
Holčiček bylo tentokráte více než chlapečků,
narodilo se jich 15, chlapečků 12.
Také uzavření manželství bývá radostnou událostí.
Těch se loni uzavřelo úctyhodných 20, což je oproti
roku 2008 nárůst o 15 párů. V Lubech uzavřelo
manželství 5 párů. Dalších 5 párů v Novém
Kostele, ostatní pak na různých místech naší
republiky.
Vloni byly poprvé uvedeny tyto údaje - porovnejme tedy:
do Lubů se v roce 2009 přistěhovalo 51 občanů
(v roce 2008 to bylo 60 občanů), odstěhovalo se
jich 60 (2008 jich bylo 68). Rozvodů bylo 12 (2008
bylo rozvodů 8).
Na konec jsme si nechali událost nejsmutnější,
kterou je úmrtí blízké osoby. V loňském roce nás
navždy opustilo 24 spoluobčanů, což je o 10
občanů více oproti roku 2008. Věnujme tak na
závěr našeho přehledu tichou vzpomínku těm, kteří
mezi námi již nejsou:
Vilma Bednaříková, Arnošt Deja, Gisela Esterková, Lenka Svědíková, Karla Exlerová, Ludmila
Hejlová, Dominik Imrich, Alena Johanová, Petr
Kalina, Hana Kašová, Marie Krejzová, Miloslava
Molodovcová, Mária Mundiová, František Novotný, Dagmar Opatrná, Věra Reichelová, Zdeňka
Riedlová, Vlasta Solaříková, Luboš Šabík, Vladimír Šimák, Marie Švehlová, Milada Tůmová, Libuše Ženíšková, Hana Kvasničková.
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se
koná v pondělí 15. března od 17 hodin v budově
MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13.

Inzerce

Bella
 dámské, pánské, dětské,
společenské účesy
 používaný materiál od
renomované značky Matrix
 prodlužování vlasů
na objednávku
otvírací doba:
pondělí - pátek 9 – 18 hod.
sobota
pouze objednávky
Kontakt: 739 661 995

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá,
Dominant žíhaný, kropenatý,
černý a modrý.
Stáří slepiček - 17 – 20 týdnů
Garantujeme začátek snášky maximálně do
4 týdnů od data prodeje.
Cena - 138 – 148 Kč / ks dle stáří
Je možno si telefonicky objednat i slepičky
10 týdenní - cena 95 Kč / ks
Prodeje se uskuteční:
Luby - u benzínové pumpy

Ve středu 17. března 2010
ve 14.35 hodin
Případné bližší informace na tel:
728605840
415740719
606490805 728165166
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Předškoláci mají za sebou zápis do první třídy
Zápis je velkou událostí v životě dítěte. Rodiče tak přihlašují svou ratolest ke školní docházce do určité konkrétní školy. Zápis
rovněž slouží k prověření způsobilosti dítěte pro školní docházku.
Jak probíhala tato významná událost 1. února na lubské základní škole?
Předškoláky i jejich rodiče uvítala pohádková dvojice Mach a Šebestová. Samotnému zápisu předcházelo příjemné zastavení
v jedné z tříd, kde bylo připraveno malé občerstvení, o které se postarala vedoucí školní jídelny paní Zdena Tulisová. Ta také
rodičům přiblížila fungování školní kuchyně. O tom, že si mohou děti vybrat každý den ze dvou jídel, se tatínkové a maminky
mohli přesvědčit z ukázek jídelníčků. A pak již poprvé v životě malí předškoláčci skládali před paními učitelkami z prvního
stupně svou zkoušku "dospělosti", nebo možná lépe řečeno zkoušku školní zralosti. A co všechno museli zvládnout? Říci pár
slov o sobě: jméno, příjmení, bydliště, věk, jména rodičů a sourozenců. Rozeznat tvary, barvy, číslice a počítat. Dále prokázat,
jak se orientují v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu). Ukázat, jak umí držet tužku při psaní. Říci
báseň, nebo zazpívat písničku. Jedním z dalších úkolů bylo namalovat postavu. Toho se ujal každý po svém. Děti malovaly
princezny, sourozence, rodiče. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní. Odměnou jim za splnění úkolů byly drobné dárečky, které
vyrobili žáci 2. stupně.
Je třeba se samozřejmě zmínit, že velkou zásluhu na tom, že většina dětí je na školu dobře připravena mají kromě rodičů i paní
učitelky z místní mateřské školy.
Lubská mateřská i základní škola úzce spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Chebu. A tak se již stalo
pravidlem, že v den zápisu navštíví mateřskou školu speciální pedagožka z poradny a s dětmi, u kterých si jejich paní učitelky,
nebo rodiče nejsou jisti, jak budou školu zvládat, provede tzv. Test poruch čtení a psaní pro rané školáky. Tento test
neposuzuje mentální úroveň dítěte, ale jeho schopnosti zrakového a sluchového vnímání a rozlišování, schopnost interpretace
zrakového nebo sluchového podnětu, koordinaci smyslově motorickou, artikulační obratnost, smysl pro rým a rytmus.
Odpoledne při zápisu pak speciální pedagožka seznámí rodiče, jak děti uspěly, či neuspěly v již zmiňovaném testu a navrhne
v případě selhání dítěte v určitých oblastech, které jsou pro vstup do školy důležité návštěvu pedagogicko-psychologické
poradny. Cílem tohoto celého snažení je zjistit, zda jsou děťátka skutečně zralá na to, aby zasedla v září do školních lavic.
Samozřejmě závěry z vyhodnocení tohoto testu jsou nezávazné. Šestileté dítě se totiž vyvíjí velmi rychle, co nezvládne v době
zápisu do školy, může zvládnout již dva měsíce na to.
Proč je posouzení školní zralosti u předškoláků tak důležité? Nezralé děti se často nechávají vyrušovat vnějšími podněty, jsou
roztěkané. Přestože jsou na tom v mnoha případech intelektuálně velmi dobře, ale mají například poruchy soustředění
a pozornosti, nevydrží u jedné aktivity tak dlouho, jak se od nich vyžaduje, a také někdy nedokážou rozlišit hru od povinnosti.
Zralé dítě již má být schopné odloučit se na určitý čas od rodiny, podřídit se cizí autoritě, řídit se stanovenými pravidly. Musí
být schopno ukončit započatý úkol, třebaže pro ně není zajímavý. Školní úspěch závisí i na zásobě znalostí, které dítě získalo
v předškolním věku, na bohatosti jeho slovní zásoby, počtu slov, které dítě aktivně užívá nebo jim pasivně rozumí.
Někdy se stává, že rodiče trvají na tom, že jejich děti musí za každou cenu, třeba i přes sporné výsledky psychologického testu,
do školy nastoupit. Asi mají strach, že by bylo jejich dítě považováno za méněcenné a hloupé, kdyby mělo roční odklad.
Přitom odložení školy vůbec nevypovídá o tom, že je dítě více nebo méně chytré, prostě je pouze z nějakého úhlu pohledu na
školu nepřipravené. Proto nezaměňujme zralost pro školu s intelektem! I nadané dítě, pokud není školně zralé, může zažít
neúspěch. Takovým předškolákům může odklad velmi pomoci. Za rok udělají výrazný pokrok a to, co jim dělá nyní problémy,
před vstupem na základní školu hravě překonají.
Pokud se někteří rodiče i přes doporučení psychologa rozhodnou posadit své dítě do školní lavice příliš brzy, může mít toto
rozhodnutí za následek to, že bude malý školák nešťastný z neúspěchů a špatných známek, bude stále v závěsu za spolužáky
a možná se i stane terčem jejich posměchu.
I když mají rodiče možnost konzultovat otázku odkladu školní docházky u svého dítěte s pedagogy a psychology, finální
rozhodnutí, zda se z jejich ratolesti stane prvňáček letos v září, nebo o rok později, je pouze na jejich vlastním uvážení.
K letošnímu zápisu se dostavilo 27 dětí. Jak jsem se již zmínila, u některých předškoláků ještě není nástup do školy v letošním
roce zcela jasný. Uvidíme tedy až v září, kolik rodičů přivede své ratolesti do první třídy.
Děkujeme všem malým i velkým pomocníkům za ochotu při organizaci letošního zápisu a těšíme se na budoucí prvňáčky.
Mgr. M. Hrabovská

Děti a svět hudby
Dne 8.2.2010 se konala v Novém Kostele okrsková soutěž "Děti a svět hudby". Zúčastnily se děti 1. až 3. tříd z Plesné,
Milhostova, Nového Kostela a Lubů. Soutěžilo se ve výtvarném vyjádření textu písně pro 1. třídy a v hudebních znalostech pro
2. a 3. třídy.
Za MěDDM Luby se zúčastnily:
1. třída - Daniela Bartoňková, Adélka Žaludová, Ladislav Fara, Tomáš Záplata, Markéta Ryznerová. Za 2. třídu - Josef
Heřmánek, Lucie Střechová a Natálie Martínková. Za 3. třídu - Ivona Kubíková, Gabriela Kubíková, Jan Lys.
Soutěž byla velmi pěkně připravená a obsahovala i kulturní vystoupení všech zúčastněných.
Naše děti dosáhly výborných úspěchů:
1. místo - Daniela Bartoňková, výtvarné vyjádření textu písně,
2. místo - Adéla Žaludová, výtvarné vyjádření textu písně,
2. místo - Gabriela Kubíková a Natálie Martínková v hudebních znalostech.
Děti si také pochutnaly na výborném občerstvení, které připravili organizátoři akce. V závěru celé soutěže byla diskotéka, na
které se děti vydováděly. Dětem z MěDDM Luby ještě jednou blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Hana Šimková, MěDDM Luby
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Vyberte si v knihovně
Frýbort, Pavel: Dohazovač
Vyhledávanou pražskou seznamku založil soukromý detektiv Honza Jareš, protože už nechce pátrat
v riskantních záležitostech. Touží po bezpečném povolání a sám sebe označuje za dohazovače. Svému
předurčení být detektivem ale neunikne. Právě v seznamovací agentuře na něj čeká jeho nejsložitější
případ a z dohazovače se stane málem obětí rafinovaných zločinců.
Fletcher, David: Štvanec
Pravdivý příběh britského horolezce, který se sám vydal na průzkum horského masivu Hayes v opuštěné
oblasti aljašské divočiny, se promění v drama ve chvíli, kdy muž nechtěně zabije mládě medvěda. Matkamedvědice ho zběsile pronásleduje, souboj na život a na smrt už nelze nijak odvrátit…
Dalton, Joe: Pomsta Omegy
Do boje proti dvěma šíleným teroristům, pokoušejícím se vytvořit ničivou živoucí lidskou bombu, je
nasazen špičkový tým Omega, který patří k nejutajovanějším americkým zvláštním službám. Příslušníci
týmu postupně dospějí k hrůznému poznání, že jejich nejstrašnějšími protivníky jsou právě ti lidé, kteří
naopak mají stát na jejich straně.
Hejcman, Pavel: Cesty knížecí
Román čerpá z doby Velkomoravské říše, jež byla solí v očích sousedních Franků trvale usilujících o její
zničení. Čeho nemohli dosáhnout mocí, snažili se uskutečnit lstí a úskokem. Podařilo se rozdmýchat
nesvár mezi knížetem Rasticem a jeho synovcem Svatoplukem, který zradil a vydal strýce do franckých
rukou.
Jacobson, Alan: Falešné obvinění
Falešné obvinění může zničit život i věhlasnému chirurgovi. Doktor Madison má vše, co si může přát:
spokojenou rodinu, milou ženu, bohatství, respekt i pacienty. Vše se změní jedné noci, kdy jej v jeho
domě zatkne policie. Obvinění je hrozivé: podezření z dvojnásobné vraždy.

V roce 2010 nastává změna
Březen - měsíc internetu se mění na čas věnovaný Vám, čtenářům

Březen měsíc čtenářů
během měsíce března budou všechny středy otevřeny od 13 do 16.00 hodin
noví čtenáři se mohou v tomto měsíci přihlásit do knihovny zdarma
amnestie pro zapomnětlivé
čtenář nemusí v této době za pozdně vrácené knihy platit pokutu

vyhlášení vítěze ve výtvarné soutěži o „ Nejstrašidelnější plakát“
slavnostního předání se zúčastní děti z družiny, pro něž budou připraveny soutěže a drobné ceny (plakáty
se malovaly během února), plakáty všech dětí jsou vystaveny v prostorách knihovny.
26.3.2010 v knihovně proběhne Noc s Andersenem
Na pohádkové nocování v knihovně se mohou přihlásit děti prvního stupně ZŠ (písemný souhlas rodičů je
nutný - tiskopis s bližšími informacemi si každé dítě, nebo rodič může vyzvednout v knihovně od 15.2. do
15.3.) Seznam dětí, kteří se zúčastní nocování bude vyvěšen v knihovně od 17.3.2010 a také v družině.
Aby děti neměly pohádkovou NOC zadarmo, vyhlásila jsem v knihovně soutěž o nejvtipnější obrázek,
který bude vstupenkou na Noc s Andersenem.
"Nastává ten zvláštní čas, Noc s Andersenem je tu zas.
Můžeš přijít mezi nás a zažiješ spoustu krás.
Stačí jenom nakreslit obrázek a vstoupíš s námi do světa pohádek."
Vítám zvláště nováčky.
Knihovnice Křenová
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obecně prospěšná společnost

Máte potíže s viděním?
Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. V takové chvíli je potřebná pomoc. Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu, o.p.s.
Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých
a slabozrakých lidí do společnosti. Pro slabozraké osoby máme v našem středisku širokou škálu optických pomůcek.
Věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie, glaukom a šedý zákal patří
v Evropě k nejčastějším onemocněním zraku. Bývají spojena s vážným oslabením vidění, které
obvykle nelze zlepšit předepsáním silnějších dioptrických brýlí, což přináší řadu problémů
v praktickém životě.
Zklamaní pacienti nebo jejich blízcí se po takovém zjištění často obracejí na nejbližší prodejnu
oční optiky, kde zakoupí lupu s velkým zorným polem a malým zvětšením. Výsledkem bývá malé a krátkodobé zlepšení, častěji však obtíže přetrvávají nebo se objeví znovu. Mnozí pacienti si
proto myslí, že se nedá již nic dělat, a lupy odloží. V takové chvíli by měli mít k dispozici informace o řadě speciálních pomůcek, které mohou vidění výrazně zlepšit.
Možná nevíte, že existují:
speciální optické pomůcky s velkým, zvětšením a osvětlením; televizní kamerové zvětšovací
lupy; neoptické pomůcky ke zkvalitnění zrakové práce; knihy a časopisy ve zvětšeném písmu;
knihy a časopisy ve zvukové podobě; služby pro lidi s vážným postižením zraku.
Dolní věková hranice našich klientů je stanovena na 15 let.
Co dále nabízíme:
- proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek, a pomůcky pro sebeobsluhu
- prostorovou orientaci tj. chůzi s bílou holí
- výcvik prostorové orientace
- nácvik psaní na kancelářském stroji a klávesnici počítače
- výuku čtení a psaní Braillova bodového písma
- poradenství týkající se úprav prostředí
Uvedené služby poskytujeme zdarma.
TYFLOSERVIS, o.p.s.
Mozartova 444/6
360 20 Karlovy Vary
www.tyfloservis.cz

Tel./fax: 353 236 068
mobil: 608 572 345/6
e-mail: k.vary@tyfloservis.cz

Poděkov
Pod kován
kov ní
Dne 18.1.2010 jsme byly s dětmi na prohlídce firmy Atelier Saldo Odlasovi v Lubech. Prohlídku provozu
vedl p. Milan Odlas a velmi poutavě dětem ukázal výrobu smyčců. Děti velmi zaujalo vyprávění
o materiálech, které pochází z dalekých krajin, i samotné vybavení celé továrny. Na závěr děti předaly
dárky, které samy vyrobily. Paní Odlasové i jejím zaměstnancům patří poděkování.
Stejné poděkování posíláme i panu Luboši Josefimu, který nám umožnil prohlídku provozu v závěru loňského roku. Tady byli nadšeni zejména chlapci. Každý rok navštěvujeme i Truhlářství Kyselákovi, manželé Kyselákovi se dětem při prohlídce plně věnují a děti mají možnost na vlastní oči poznat práci se
dřevem. Další návštěva proběhla ve firmě pana Bartoše, který dětem připravil pěkné dárky.
Ještě jednou děkujeme.
Hana Šimková, MěDDM Luby, vychovatelka
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