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Plyn loni zlevnil,
cena tepla je v Lubech ale vyšší…
Výše uvedeným nadpisem a následujícími řádky si dovolím reagovat na článek pana Milana Plíhala
staršího, který poukazuje na zvýšení ceny tepla, přestože plyn v loňském roce zlevnil. S tímto tvrzením
nezbývá než souhlasit. Ovšem smůlu nemají, jak je uváděno v příspěvku pouze odběratelé tepla od lubské
Kalory, ale i lidé odebírající tepelnou energii od jiných dodavatelů. Snad se mně podaří pomocí článku,
který jsem našla na www.iDnes.cz, stávající situaci vysvětlit. Sama nejsem ve znalostech týkajících se
výroby tepla a následného vyúčtovávání za něj žádný odborník. Ovšem i jako laik vím, že pokud „řeknu
á, musím říci také bé“. Jak pan Plíhal správně uvedl, cena zemního plynu v loňském roce opravdu klesla.
Ale na to, že spotřebitelům se do konečného vyúčtování nepromítá jen cena za samotný plyn, ale i další
poplatky, které oproti zmiňovanému snížení plynu výrazně podražily, již jaksi opomenul poukázat.
Myslím si, že níže uvedený článek všem, kteří se budou chtít zamyslet, možná určité věci objasní. Určitě
také nebude těžké porovnat cenu účtovanou lubskou Kalorou (11,98 Kč/m3) a průměrnou republikovou
cenu (12,40 Kč/m3) vypočítanou MF Dnes. Jistě každý vidí, že cena tepla v Lubech je ještě pod
celostátním průměrem.
A nyní již citace ze slibovaného článku. Celé znění můžete najít na:
www.iDnes.cz/Ekonomika (19. ledna 2010)
Tisíce domácností zažily při ročním vyúčtování za plyn nepříjemné překvapení. Přestože plyn vloni
zlevňoval, za posledních dvanáct měsíců museli lidé zaplatit více. A to často i při nižší spotřebě. Plyn
totiž začal zlevňovat až v období, kdy se tolik netopí, a navíc se zvýšily poplatky.
Lidé po celoročních zprávách o zlevňování čekali většinou nižší účty za plyn. Často však namísto
očekávaného přeplatku musí dodavateli ještě doplácet.

Důvody jsou dva:
Plyn začal zlevňovat až na jaře 2009, tedy po skončení topné sezony. Největší část podle otopové křivky
lidé spotřebují v zimě. Proto spoustě zákazníků do vyúčtování za poslední rok spadla i spotřeba plynu za
konec roku 2008 a první čtvrtletí roku 2009, kdy byl plyn nejdražší. Jen v prosinci například lidé podle
vzorce spotřebují 17,92 procenta, za říjen až březen 77 %.
Levného plynu tak domácnosti nespálily tolik jako drahého z konce roku 2008 a začátku 2009.
Dodavatelé plynu navíc výrazně zvýšili poplatky za distribuci a další doplňkové služby. Distribuce podle
odebraného plynu: tento poplatek za dva roky stoupl o 22 procent. Ještě více šla nahoru "kapacitní
složka ceny". Měsíční paušál stoupl za dva roky až o téměř čtyřicet procent. Co se vůbec ukrývá pod
‚kapacitní složkou ceny‘, v níž bývají poplatky zahrnuty? Jsou to ceny za všechny služby umožňující
dodávku zemního plynu. Jde o částku, kterou platí zákazníci distributorovi a obchodníkovi s plynem.
Celkový podíl těchto položek, které dodavatel zákazníkovi fakturuje, i když nic nespotřebovává, se
tak na platbě za plyn postupně zvyšuje. Ročně tedy mohou poplatky přijít domácnosti i na více než
3 000 Kč. Čím méně plynu spotřebovávají, tím více nárůst poplatků pocítí.
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Převzato: iDNES.cz
Mgr. Miroslava Hrabovská

Zimní olympiské hry na prvním stupni ZŠ
ZOH ve Vancouveru se staly již minulostí. Jak všichni víme, jednalo se o největší sportovní událost
současnosti, jejíž kořeny sahají až do starého Řecka. A tak se stalo, že sportem žila v únoru i dolní škola.
Paní učitelky připravily pro prvňáčky, druháky a třeťáky projekt „ZOH Vancouver 2010“, který byl určen
k tomu, aby se žáci seznámili s významem olympijských her, jejich historií a dále průběhem her ve
Vancouveru. Projektové vyučování vlastně představuje netradiční vyučování, které je založeno na
propojení teorie s praxí. Je to způsob výuky, který vede děti k vlastním aktivním činnostem. Šlo nám
hlavně o to, aby dětičky pouze nesledovaly sportovní přenosy pasivně z křesel před televizními
obrazovkami, ale aby se co nejaktivněji zapojily jak do přípravy projektu, tak i do samotné školní
olympiády, která byla pro ně přichystána.
Na ZOH ve Vancouveru jsme se začali připravovat již po novém roce. Starší žáci měli za úkol vyhledávat
v novinách, na internetu a v encyklopediích tato témata:
• Kanada – Vancouver
• Historie ZOH, zimní olympiády konané v minulosti
• Významné osobnosti her, především čeští a českoslovenští sportovci, kteří se nesmazatelně zapsali
do dějin ZOH
• Olympijské heslo a hlavní myšlenka sportovního klání
• Olympijské symboly
• Atletické disciplíny na ZOH ve Vancouveru
• Maskoti na ZOH ve Vancouveru
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Získané informace potom žáci zpracovali, doplnili fotkami, výstřižky z novin. V přízemí školy a v jejím
prvním patře byly potom nejlepší práce vystaveny. Ve třídách na daná témata probíhaly besedy, kdy si
žáci vysvětlili význam olympijského hesla, olympijských kruhů. V barvách olympijských kruhů chodily
jeden týden děti také oblečeny. A tak pondělí bylo ve znamení modré, úterý černé, středa červené, čtvrtek
žluté a pátek zelené barvy. Ve třídách také zazněla hymna olympijských her. Děti si zhotovily vlaječky
států, které se her zúčastnily. Přečetly si příběh o Héraklovi, jenž byl podle pověstí zakladatelem
olympijských her. Při pracovní a výtvarné výchově žáci vyrobili olympijské medaile.
Třeťáci pomocí kružnic, které se naučili rýsovat v hodinách matematiky, vytvořili olympijské kruhy.
V průběhu OH žáci shromažďovali z denního tisku, časopisů a z internetu různé informace o výsledcích
našich, ale i jiných sportovců. Samozřejmostí bylo i sledování dění ve Vancouveru prostřednictvím
televize a následné „rozbory“ výkonů sportovců se spolužáky a paními učitelkami.
Pro prvňáčky si spolužáci z páté třídy pod vedením paní učitelky Rückové připravili vlastní olympijské
hry. O této akci se dočtete níže.
Celé dění bylo zakončeno „olympijským pátkem“, kdy si pro své žáky paní učitelky Dvořáková, Pokorná,
Hrabovská připravily na celé vyučování soutěže. A tak děti řešily matematické hádanky, ve kterých měly
ukryta jména našich sportovců a termíny z olympijských her. Při českém jazyku pracovaly s články
zaměřenými na sportovní téma a plnily různé úkoly. Celkem obtížné se ukázalo hledání názvů sportů ve
skrývačkách. Třeťáci si ověřili znalost psaní i – y v olympiádě z vyjmenovaných slov. Velkou legraci si
školáci užili při netradičních soutěžích, jakými byly např. dělání dřepů na čas, házení míčku na cíl,
skládání sirek do krabičky jednou rukou v co nejkratším čase.
Abychom zjistily, zda si děti z celého projektu odnesly nějaké poznatky, připravily jsme na závěr pro
druháky a třeťáky kratičký kvíz. Při vyhodnocení bylo vidět, že některým žákům zůstanou události
letošních ZOH v jejich hlavičkách napořád.
Ovšem dozvěděly jsme se, a to hlavně od třeťáků novinky, které v informačních médiích určitě
nezazněly. Nyní se o některé z nich s Vámi podělím:
• Nejstarší olympijské hry se konaly v Turecku, v Rusku, v Praze.
• V antických olympijských hrách se soutěžilo v krasobruslení, jízdě na skateboardu.
• Mezi disciplíny letošních zimních olympijských her patřil: ping pong, fotbal, hod diskem, recitování
a hra na hudební nástroje.
• Jednu ze zlatých medailí získala sportovkyně Michala Záhrobská v krasobruslení.
• Lukáš Bauer získal bronz za běh ve sněhu.
Aby i prvňáci dokázali, že si z dění ZOH něco pamatují, měli za úkol napsat o něm alespoň tři věty.
A tak jako na olympiádě, kde získali medaile ti nejlepší z nejlepších i v jednotlivých třídách byli
vyhlášeni vítězové třídních olympijských her.
V první třídě vyhrály všechny děti, ve druhé a ve třetí třídě se nejlépe umístili tito žáci:
2. třída: Kratinová Michaela, Martínková Natálka, Krišková Kristýnka
3. třída: Ptáček Daniel, Bartoněk Stanislav, Hettner Ondřej
Odměna v podobě diplomů a čokolád čekala samozřejmě i na ostatní žáky.
Dle ohlasů žáků se projekt „ZOH Vancouver 2010“ vydařil. A tak je tedy již dopředu jasné, že součástí
výuky na ZŠ v Lubech se stane i letní olympiáda, která se bude konat v roce 2012 v Londýně.
Mgr. Miroslava Hrabovská

Olympiáda pro prvňáčky
V rámci XXI. ZOH ve Vancouveru v Kanadě se naše 5. třída domluvila, že „malou olympiádu“ připraví
pro naše prvňáčky. A tak vznikl projekt „Olympiáda pro prvňáčky“.
Vyhledali jsme různé informace z internetu, televize, časopisů, vytiskli jsme fotografie sportovců,
nakreslili vlajky, vyrobili medaile a vymysleli soutěže a hry pro nejmenší školáky.
V pátek 19.2. dopoledne nadešel den „D“. Se všemi materiály, pomůckami a malou trémou jsme vyrazili
za prvňáky. V 10.00 hodin byla v Lubech na ZŠ v první třídě zahájena olympiáda. Vše se nám skvěle
podařilo. Každá skupina bezchybně prezentovala to, co měla připraveno. Největší úspěch měly soutěže
a hry o ceny, které jsme obstarali, za pomoci nás všech, sami. Projekt se nám opravdu povedl. Prvňáci
měli radost a byli opravdu skvělí, paní učitelky nás chválily a my jsme měli hezký pocit z dobře vykonané
práce. Už teď vymýšlíme další akci, abychom těm nejmenším školákům zpestřili první rok ve škole.
Vypracovali žáci 5. třídy ZŠ v Lubech pod vedením p. uč. Rückové.
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Pěvecký sbor Luběnka vítal jaro
Jaro už nám konečně otevřelo svá dvířka. Jeden březnový podvečer přivítal toto jistě všemi očekávané roční období ve velkém
sále MKS v Lubech i ženský pěvecký sbor Luběnka.
Pěvecké těleso Luběnka, tedy spíše tělísko, jelikož sbor čítá včetně sbormistryně paní Jany Schneiderové pouze 14 členek,
mohli slyšet občané Lubů a z blízkého okolí hlavně v kostelích, a to v rámci vánočních koncertů a mší. Ženy také za své
zhruba tříleté působení několikrát svým zpěvem potěšily lubské a plesenské seniory. Když to tedy napíši trošičku s nadsázkou,
tak Jarní koncert byl vůbec prvním velkým vystoupením lubských děvčat. Své „turné“ nezahajoval sbor v Lubech, ale
v Plesné. Cílem celé akce bylo nejen se trochu otrkat na „prknech, která znamenají svět“, ale vybranými penězi za dobrovolné
vstupné přispět na činnost plesenské a lubské organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami. A tak v Plesné
a v Lubech zazněly pod taktovkou Jany Schneiderové nejen lidové písně upravené do vícehlasu, ale i skladby komponované již
ve vážnějším duchu. Jako host na obou koncertech vystoupil student českobudějovické konzervatoře houslista Jiří Schneider.
V sálech tak v jeho podání zazněl Bruchův houslový
koncert G moll a Bachova Partita G moll. Jelikož sama
ve sboru vystupuji, mé hodnocení celého „zpívání „ by
nemuselo být považováno za zcela objektivní. Shrnu to
tedy pouze takto: v Plesné bylo předáno „invalidům“
něco přes devětset korun, v Lubech převzala přímo na
koncertě předsedkyně místní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami paní Alena
Nesvadbová 1 211 korun. Počtem návštěvníků, a to
zejména v Lubech Luběnka směle konkurovala Věře
Martinové a skupině HOP TROP, jež v sále MKS
vystupovaly v loňském roce. Posluchači v obou obcích
byli skvělí, zaslouží si velké poděkování za to, že svou
účastí přispěli na dobrou věc. První větší „křest
ohněm“ má tedy Luběnka za sebou. Věřím, že pěvecká
úroveň sboru bude mít stále zvyšující se tendenci, a tím
pádem budou ženy reprezentovat město Luby i ve
vzdálenějších obcích a městech.
Mgr. Miroslava Hrabovská

Jarní hromádky
Odbor správy majetku města stejně jako předchozí roky vyhlašuje jarní hromádky. Vynášet věci je možno od
soboty 24. dubna do neděle 25. dubna 2010 na místa dostupná svozovému vozidlu! Připomínám, že v momentě
kdy fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném, stává se vlastníkem těchto odpadů obec (zákon
č. 185/2001 § 4 písmeno p). Znamená to, že je zakázáno s tímto odpadem jakkoliv manipulovat (vybírat odložené
předměty, rozebírat uložený odpad, případně odvážet pryč).
V pondělí 26. dubna 2010 v ulicích:
Masarykova, H. Luby, Na Nivách, Kostelní, Revoluční, Mlýnská, U Pily, Tovární, Na Louce, Luční, Družstevní,
Flusberg, Chebská, Příčná, D. Luby
V úterý 27. dubna 2010 v ulicích:
Kraslická, Nám. 5. května, Sokolovská, Opatov, Potoční, Hřbitovní, Na Výšinách, Průběžná, Růžový Vrch,
Spojovací, Zahradní, Západní, P. Bezruče.
Svoz velkoobjemového odpadu (hromádky) není určen pro likvidaci odpadu z podnikání !!!!!

Kam s nebezpečnými odpady?
Jak jistě víte již z předchozích let nelze nebezpečný odpad likvidovat stejným způsobem jako ostatní komunální
odpad. Z tohoto důvodu proběhne v sobotu 24. dubna 2010 svoz nebezpečného odpadu. Jedná se především
o následující složky: barvy, lepidla a pryskyřice, oleje a tuky, odmašťovací prostředky, domácí fotochemikálie,
kyseliny, hydroxidy, léky a akumulátory, zářivky a výbojky, hadry znečištěné olejem, olejové filtry, autobaterie.
Pokud je to jen trochu možné, přineste odpady v originálních obalech, usnadní to jejich identifikaci, není to ale
podmínkou. Žádám lubské občany, aby využili tuto službu a nevhazovali nebezpečný odpad mezi komunální.
Stanoviště: 9.00 parkoviště u Strunalu
10.00 Růžový vrch (u pana Knichala)
9.15 Malé náměstí
10.15 křižovatka ulic Kraslická a Sokolovská
9.30 křižovatka u věžáku
10.30 křižovatka u odboru správy majetku města
9.45 u starých paneláků (u FP Techniku)
Bc. Lukeš Martin – odbor správy majetku města
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Zhodnocení bezpečnostní situace na území města Luby
v roce 2009
Jako každým rokem, tak i na začátku letošního kalendářního roku obdrželi zastupitelé města zprávu OOP
ČR Plesná o zhodnocení bezpečnostní situace na území našeho města v roce 2009. Dovolím si Vás
informovat, jak se vyvíjel loňský rok z pohledu policistů.
Policisté Obvodního oddělení Policie ČR Plesná v roce 2009 prověřovali celkem 113 písemností
vedených jako trestné činy. Z tohoto počtu bylo cekem realizováno 107 trestných činů spáchaných
v jejich služebním obvodu. Podařilo se objasnit 79 případů, což představuje 73,83 %. Z toho bylo
prověřováno 30 trestných činů spáchaných na území města Luby.
Policii se podařilo například zjistit pachatele, který založil požár osobních automobilů. Dále se podařilo
zjistit pachatele trestného činu internetového podvodu a také byl objasněn trestný čin útoku na veřejného
činitele. Dvě osoby v Lubech mařily výkon úředního rozhodnutí tím, že nenastoupily do výkonu trestu
odnětí svobody. Tři osoby řídily vozidlo bez řidičského oprávnění a jedna osoba spáchala trestný čin
řízení bez řidičského oprávnění a navíc řídila pod vlivem alkoholu. Dále dvě osoby spáchaly trestný čin
porušování domovní svobody a jedna osoba spáchala trestný čin omezování osobní svobody.
Mezi neobjasněné případy patří trestný čin krádeže vloupání do garáží v Lubech a trestný čin krádeže
vloupáním do domu. Dále se neobjasnil případ trestného činu krádeže věcí z nákladního automobilu a s
tím související trestný čin neoprávněného držení platební karty. Nepodařilo se zjistit ani pachatele
trestného činu poškozování cizí věci, a to celkem ve čtyřech případech poškození osobních vozidel.
Oproti roku 2008 došlo k poklesu nápadu trestné činnosti. Policisté prošetřovali v roce 2009 celkem 599
přestupků, a to včetně přestupků v souvislosti s provozem na silničních komunikacích.
Proti roku 2008 došlo k poklesu nápadu přestupků, a to o 21 č.j. V roce 2009 bylo řešeno nejvíce
přestupků na úseku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle § 22 zákona č. 200/1990 Sb.
V blokovém řízení byly uloženy za 362 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle
§ 22 zákona č. 200/1990 Sb. blokové pokuty ve výši 219 200 korun.
131 přestupků bylo spácháno na území města Luby. V 89 případech se jednalo o přestupky proti BESIP,
které byly vyřízeny v blokovém řízení. 10 přestupků bylo oznámeno na Městský úřad v Chebu na odbor
silničního hospodářství a dopravy. 21 přestupků proti občanskému soužití nebo veřejnému pořádku bylo
oznámeno Městskému úřadu v Lubech, komisi pro projednávání přestupků nebo vyřízeno v blokovém
řízení. V 5 případech se jednalo o přestupky proti majetku.
Policisté rovněž vykonávali dohled nad veřejným pořádkem a preventivně chránili majetek osob. V rámci
spolupráce se samosprávou dochází k vzájemným pravidelným schůzkám mezi starostou obce a policisty
OO PČR Plesná. V rámci projektu „Každý zná svého policistu“ je policista přidělen ke svému okrsku
a občané se na něj mohou kdykoliv obrátit. Lubům byli určeni tito policisté: praporčíci Vladimír Vorm,
Zdeněk Postolka, Stanislav Souček, dále podpraporčík František Záplata a nadpraporčík Milan Sýkora.
Dále policisté v rámci obchůzkové služby provádějí pohovor s ředitelem místní ZŠ Mgr. Petrem Plzákem.
V průběhu roku 2009 probíhaly v Lubech bezpečnostní akce ve spolupráci s cizineckou policií, které byly
zaměřeny na požívání alkoholických nápojů mládeží.
Informace o činnosti České policie jsou zveřejněny na internetových stránkách www.policie.cz.
Závěr:
Bezpečnostní situace na území OOP ČR Plesná je stabilizovaná a v roce 2009 nebyly zaznamenány
žádné události, které by stabilitu ohrožovaly.
Připomínám, že na městském úřadu visí na dveřích policejní místnosti schránka, do které mohou občané
rovněž házet své připomínky a podněty k práci policie. Za celou dobu od jejího pořízení, nebyla do ní
vhozena žádná připomínka ze strany občanů. Že by to bylo vyjádření spokojenosti lubských občanů
k činnosti OO PČR v Plesné?
Mgr. Miroslava Hrabovská
POZVÁNKA
Zveme především seniory na besedu s vedoucím Obvodního oddělení Policie České republiky
nadporučíkem Bc. Danielem Dingou. Schůzka, na kterou si můžete připravit různé dotazy, či
připomínky k činnosti policie se bude konat 20. dubna v 15.30 v malém sále Městského kulturního
střediska v Lubech.
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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

Vyberte si v knihovně
Mario Puzo: Sedm katů z Mnichova.
Hrdina románu Michael Rogan – bývalý kapitán americké rozvědky, chycený gestapem ve Francii a poté několik měsíců
mučen v Mnichově, se deset let po válce octne na stopě sedmičky mnichovských vyšetřovatelů a přichystá jim osud,
který určili původně oni jemu: smrt.
Hildebrandtová, Johanne: Freya.
Švédská spisovatelka zpracovala prastarý severský mýtus o válce Ásů a Vanů do silného a napínavého příběhu. Nabízí
zajímavý pohled do drsného přírodního života lidí doby bronzové, založený na výkladu archeologických nálezů.
Ellis, David: Doživotí.
Ellis nás ve svém románu zavádí do světa velkoměstské politiky, kde je třeba mít ostré lokty, kde lze vystoupat velmi
vysoko, ale naopak i padnout hodně hluboko a kde funguje systém protislužeb. Jon Soliday, vrchní právní poradce
mocného státního politika, s nímž ho už od klukovských let pojí přátelství, je náhle a nevysvětlitelně obviněn z vraždy,
kterou nespáchal.
Gordon, Noah: Rabi.
Rodinná kronika amerického rabína zavede čtenáře do prostředí americké židovské komunity dvacátého století. Příběh
rodiny kišiněvských Rivkindů, kteří se po útrapách pogromů konečně dostanou do země zaslíbené se začíná odvíjet
retrospektivně.
Asemsi, Matilde: Poslední velmistr.
V klenutých vatikánských sklepeních se nachází tajný archiv. Je plný vzácných kodexů i bezcenných listin, které
vyhodnocuje věhlasná paleografka, ta dostane tentokrát poněkud odlišný úkol: rozluštit záhadné znaky, které byly
vytetovány na těle mrtvého muže. Děj románu se soustředí kolem záhad spojených s historií církve.
Zadinová Radka: Anna a tři králové.
Prázdninový příběh party přátel, kteří si kvůli pochybné sázce zahrávají nejenom se svými city, ale i se svými životy.
Teprve smrt jednoho z nich jim otevře oči, aby si uvědomili, že s láskou se nedají hrát žádné hry. A že láska se někdy
neobejde bez bolesti.
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Finanční odbor MěÚ v Lubech upozorňuje
občany, že poplatek za odpady je splatný 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.

Lubská
Lubsk desítka
des tka popát
pop té
Místní turisty a milovníky přírodních scenérií
zveme na 5. ročník turistického pochodu Lubská
desítka. Start bude v sobotu 1. května před
klubovnou Golf Clubu Luby mezi 10.00 až 10.30
hodinou. Každý účastník obdrží zdarma pamětní
list a za své si může koupit oběd v restauraci klubu.
Akce proběhne pod záštitou města Luby, na
všechny příchozí se těší místní přátelé pěších
pochodů.
Jindřich Desort

POZVÁNKA
na hudební pořad souboru Zdeňka Černohouze

„Ta naše písnička česká“
Jedná se o pásmo písní z období Národního
obrození, o písně kramářské a staropražské,
o písničky lidové ze všech koutů naší vlasti (zvláště
pak valašské a slovácké). Diváci si mohou
poslechnout písně méně známé, ale hlavně si
i zazpívat spolu s účinkujícími písničky známých
a populárních autorů, jako jsou např. Fanoš
Mikulecký, Karel Hašler, Jaromír Vejvoda, Karel
Vacek a další.
Určeno především pro lubské seniory
Kdy: pátek 7. května v 17.00 hodin
Kde: sál Městského kulturního střediska v Lubech
Vstupné: senioři zdarma, ostatní vstupné
dobrovolné
Mgr. M. Hrabovská

Miroslav Horníček - jeho krásné průpovídky
• I ženatý může být šťastný. Jen se to nesmí dovědět manželka.
• Když láska prochází žaludkem, tak kde potom,
proboha končí?
• Když muž otevře ženě dveře auta, je nové buď
auto, nebo žena.
• Bůh miluje ateisty, protože ho neobtěžují svými
problémy.
• Nic tak nekrášlí ženu, jako pár koňaků v žaludku
muže.
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Inzerce
Nově otevřený kadeřnický salón

Bella
Revoluční ul. Luby

 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

MASÁŽE
Bohumila Ráczová
Klasická masáž
Reflexní masáž plosky nohy
+ vířivá koupel nohou
Lymfatická masáž
Masáž lávovými kameny
Parafínový zábal na ruce

Tovární 652, Luby
Mobil : 604 115 167
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Azbest a éčka
Telefonoval mi pan Šperl. Spíše zaslechl, než viděl v televizi nějaký pořad o škodlivosti azbestu
a vzpomněl si na lubskou sportovní halu. Stavěla se někdy v polovině osmdesátých let a je to skládanka
z panelů či desek vložených do konstrukce stavby. Pan Šperl si myslí, že ony desky s největší
pravděpodobností obsahují azbest, který se opotřebováním a stárnutím materiálu může v miniaturních
částečkách odlupovat ze stěn a sportující mládež a dospělí ho mohou vdechovat. A protože azbest je
podle současných norem velmi nebezpečná až karcinogenní látka, město jako majitel by mělo nechat
prověřit, zda ve stěnách sportovní haly opravdu je a jestli se do ovzduší uvolňuje.
Tedy, nevím, proč pan Šperl volal zrovna mně. Ale zkusil jsem se za něho i sebe nejprve podívat na
internetové stránky. Na slůvko azbest vyhledavač nabídl mnoho článků. Nejzajímavější se mi jevil ten
s nadpisem „ekolist.czazbest-chraňte dělníka, chráníte i sebe“. Píše se tam o tom, že azbest má sice
vynikající vlastnosti, ale jednu velmi nebezpečnou – při manipulaci s ním (řezání, vrtání, lámání) se do
ovzduší uvolňují mikrovlákna, která člověk snadno vdechne. Při delším pobytu v takto zamořeném
prostředí může v horším případě dostat rakovinu plic zvanou azbestóza, trvalou a prakticky
nevyléčitelnou. Začíná zhoršeným dýcháním a přes srdeční potíže vede až ke karcinomu plic. Odborníci
tvrdí, že záludnost nemoci je v čase, neboť se může projevit po deseti až čtyřiceti letech od nadýchání.
Při čtení poslední věty asi kdekoho napadne myšlenka, že během tak dlouhé doby může člověk dostat
jakoukoliv jinou smrtelně nebezpečnou nemoc. Avšak všechny články, které jsem o azbestu přečetl,
v něm vidí velmi nebezpečného nepřítele. Má-li se azbest odborně a bezpečně z nějaké stavby rozebrat,
má se tak dít podle poslední zpřísněné legislativy. Práce provádí firmy s odborně vyškolenými
pracovníky a samozřejmě za nemalé peníze. Tímto způsobem likvidují staré tovární haly a různé
objekty, ve kterých se zjistí přítomnost azbestu. V běžných případech to bývá výměna kanalizačních
stoupaček, opláštění vzduchotechnických rozvodů, obložení budov, výměna eternitových střešních
desek, podložky pod elektrickými vypínači apod. Azbest obsahují i zdánlivě neškodné zástěny ke
kamnům (známé tenké desky v kovovém rámečku na nožičkách).
A nejde jen o výměnu, ale také o bezpečné uložení materiálu obsahujícího azbest. Musí být zabalen do
igelitu a v žádném případě nepatří mezi běžný komunální odpad nebo na hromádky. Podle fotografií
s ním dělníci pracují v jakýchsi skafandrech a s dýchacími maskami. Doporučuji přečíst si články
o azbestu správcům obecních domů, správě města i jednotlivcům, kteří s tímto materiálem budou
pracovat.
O azbestu jsem našel snad jedinou trochu uklidňující zprávu: tam, kde je připevněn nastálo a pevně,
není na něj vyvinut žádný tlak nebo tah, nebezpečná vlákna se z něho neuvolňují. Například na
přístřešcích kontejnerů na odpad před panelovými domy. Nebezpečí pro obyvatele okolních domů,
kolem procházející lidi a samotné pracovníky TS nastane, když ho budou z přístřešků rozebírat třeba
kladivy a bez respirátorů. V takovém případě prý už končí legrace.
Tak trochu legrační mně naopak připadá až přehnaný strach z takzvaných éček v potravinách. Během
posledních dvaceti roků o nich proběhlo tolik zpráv, hlavně těch negativních, že se na jedné straně
hrůzostrašným zvěstem nedivím. Na druhé straně je ale možné si ony „jobovky“ prověřit. Osobní příklad
za všechny: v chebské prodejně zdravé výživy mi prodavačka vyprávěla, že koupila kraslický chléb,
který měl na obalu napsáno, že obsahuje E 330. A tato látka (podle jejího informačního letáku údajně
získaného v lékárně) je prý silně karcinogenní. Já jím kraslický chléb denně. Z obalu jsem vyčetl, že
opravdu obsahuje E 330 a navíc E 300. Podíval jsem se na internet a zjistil, že E 330 je kyselina
citronová – antioxidant a regulátor kyselosti a E 300 je kyselina askorbová neboli vitamín C, zde také
antioxidant. Nevím, jestli obě éčka v tom chlebu opravdu nutně musejí být, ale jsou prý neškodná
a v potravinách povolená.
Za týden jsem se ve stejné chebské prodejně znovu zastavil a říkám prodavačce, co jsem zjistil. Ona
tomu samozřejmě nevěřila, protože na internetu píše každý co chce a její informace jsou prý přímo
z ministerstva zdravotnictví.
Doma jsem si našel vyhlášku stejného ministerstva ze 3. 1. 2008, kde byly E 300 i E 330 prezentovány
jako látky obecně povolené při výrobě potravin. Chebskou prodavačku zdravé výživy už dál
přesvědčovat nebudu a kraslický chléb, který mi žádné zdravotní problémy nečiní, si budu kupovat dál.
P. S.
Myslím, že 10. 3. se v plzeňském rádiu ptala jedna posluchačka odborníka, zda je pravda, že všechna
éčka od čísla 300 a výš jsou nebezpečná a karcinogenní. Prý se to povídá. Já bych jí odpověděl, že se
také povídá, že průměrný český plat je kolem 23 tisíc Kč. Ať mi ukáže člověka, který dostal rakovinu
z éček a já budu pátrat po dělníkovi s průměrným českým platem. Hádám, že oba nikoho nenajdeme.
Jindřich Desort
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Zprávy ze zastupitelstva
♦ Zastupitelé projednali žádost pana Jiřího Bílého o pronájem pozemku části p.č. 2628/1 (cca 100 m2) v k.ú.
Luby I. Pan starosta nedoporučil pronájem tohoto pozemku, protože se jedná o veřejnou zeleň a oddělením
požadované části by byl narušen vzhled. Zastupitelé neschválili záměr pronajmou pozemek p.č. 2628/1 (6 proti
pronájmu, 1 se zdržel hl.).
ZM schválilo záměr prodat pozemek p.č. 30 (1514 m2) v kat. území Horní Luby, o který požádali manželé
Dana a Jan Novotný (všichni pro).
Zastupitelé projednali žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., na zřízení věcného břemene k zajištění strpění
umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN, rozpojovací skříně v pilíři 1 ks, na pozemkové
parcely č. 2639 a č. 2642 v katastrálním území Luby I. Celková výměra předpokládaného maximálního rozsahu
věcného břemene je 27,8 m2. Věcné břemeno navrhují zřídit na dobu neurčitou a úplatně za jednorázovou
peněžitou náhradu ve výši 1.000,- Kč. ZM zřízení věcného břemene dle návrhu společnosti ČEZ Distribuce
schválilo, město zatím uzavře smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (všichni pro).
♦ Zastupitelé byli seznámeni s probíhajícím výběrovým řízením pro výběr zhotovitele stavby dle zákona
č. 137/2006 Sb., § 27 v otevřeném řízení na akci „Město Luby-kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní
ulice“, které pro město zajišťuje firma Future Bau s.r.o. Výběrové řízení nebylo ukončeno. Hodnotící komise
vyřadila několik nabídek pro nesplnění požadavků zákona nebo požadavků zadavatele uvedených v zadávací
dokumentaci. Po uplynutí doby, kdy mohou vyloučené firmy podat námitky proti úkonům zadavatele bude
hodnotící komise pokračovat ve výběru nejvhodnější nabídky.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
♦ Zastupitelé byli seznámeni s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby vypsaného ve
smyslu § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávané dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené
podlimitní řízení, na akci „Turistické propojení historických hudebních regionů-rekonstrukce pochozích ploch
a opěrných stěn náměstí“.
Výběrové řízení bylo zahájeno 2.02.2010 zasláním výzvy k podání nabídky sedmi firmám a zveřejněním výzvy
na úřední desce města také 2.02.2010. Zadávací dokumentaci si vyžádalo 6 ze sedmi vyzvaných firem a 2 další
firmy, zadávací dokumentace tak byla poskytnuta 8 společnostem. Nabídku ve lhůtě do 5.03.2010 podalo
7 zájemců o veřejnou zakázku. Dne 8. března zahájila činnost komise pro otevírání obálek, která nabídky
otevřela a prověřila formální správnost a úplnost nabídek. Vyhověly všechny podané nabídky, žádná nebyla
vyřazena z dalšího hodnocení. Dne 10. března hodnotící komise znovu kontrolovala všechny nabídky
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, všechny nabídky byly v pořádku. Jediným
hodnotícím kritériem byla stanovena výše nabídkové ceny, proto komise určila pořadí hodnocených nabídek
v pořadí 1-7 od nejnižší ceny k ceně nejvyšší. Nabídkové ceny byly v rozmezí od 6.300.000 Kč (bez 20 %
DPH) do 8.059.388 Kč (bez DPH). Zvítězila firma BÖGL a KRÝSL, k.s. na 2. místě s nabídkovou cenou
6.839.020 Kč firma STRABAG a.s.
Zastupitelstvo vzalo výsledek výběrového řízení na vědomí a schválilo uzavření smlouvy o dílo na výše
uvedenou investiční akci s vítěznou firmou BÖGL a KRÝSL, k.s. za nabídkovou cenu 6.300.000 Kč bez DPH
(všichni pro).
♦ Zastupitelé byli seznámeni s průběhem a výsledkem výběrového řízení na zhotovitele vypsaného ve smyslu
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávané dle § 21 odst. 1 písm. f) – zjednodušené
podlimitní řízení, na akci „Výměna oken a dveří v panelových domech za plastová“.
Výběrové řízení bylo zahájeno 4.02.2010 zasláním výzvy k podání nabídky 14-ti firmám a zveřejněním výzvy
na úřední desce města také 4.02.2010. Zadávací dokumentaci a doplňující informace se vyžádalo dalších
přibližně 20 zájemců. Nabídku ve lhůtě do 26.02.2010 podalo 24 zájemců o veřejnou zakázku. Dne 2. března
zahájila činnost komise pro otevírání obálek, která nabídky otevřela a prověřila formální správnost a úplnost
nabídek. Pro neúplnost vyřadila z dalšího posuzování 4 nabídky. Dne 8. března hodnotící komise znovu
kontrolovala všechny nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele, všechny
nabídky byly v pořádku. Jediným hodnotícím kritériem byla stanovena výše nabídkové ceny, proto komise
určila pořadí hodnocených nabídek v pořadí 1-20 od nejnižší ceny k ceně nejvyšší. Nabídkové ceny byly
v rozmezí od 7.195.992 Kč (bez 10 % DPH) do 10.957.781 Kč (bez DPH). Hodnotící komise si vyžádala
doplnění dokladů a některých informací od firmy s nejnižší nabídkovou cenou, proto hodnocení nabídek bylo
dokončeno 12. března 2010. Zvítězila firma MAGIC KV s.r.o., Nová Role, na 2. místě skončila s nabídkovou
cenou 7.783.302 Kč firma WINDOWS Holding a.s., Praha.
Zastupitelstvo vzalo výsledek výběrového řízení na vědomí a schválilo uzavření smlouvy o dílo na výše
uvedenou investiční akci s vítěznou firmou MAGIC KV s.r.o. za nabídkovou cenu 7.195.992 Kč bez DPH
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(6 pro, 1 se zdržel).
Dále ZM schválilo, aby se v panelových bytech s výměnou oken osadily vnitřní parapety (jako vícepráce) a aby
vítězná firma zpracovala cenovou nabídku na výměnu oken v ostatních určených městských domech. Smlouva
o dílo s firmou MAGIC KV s.r.o. má být prověřena právníkem.
♦ Pan starosta předložil zastupitelstvu návrh na vydání změny č.12 Územního plánu sídelního útvaru Luby, který
zpracoval odbor stavebního úřadu Městského úřadu Cheb. Zastupitelstvo schválilo vydání návrhu změny č. 12
Územního plánu sídelního útvaru Luby, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2, § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a § 171 a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (6 pro, 1 se zdržel
hl.). ZM uložilo panu starostovi zajistit do 15 dnů zveřejnění opatření obecné povahy o vydání návrhu změny
č. 12 Územního plánu sídelního útvaru Luby.
♦ Pan starosta informoval zastupitele o projektu Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady
Karlovarského kraje. Tento materiál rozeslal všem obcím kraje zastupitel KK Ing. Bradáč. Zároveň starosta
uvedl, že materiál již není aktuální a dle názoru starosty i starostů okolních obcí není zdaleka v takové podobě,
aby ZM cokoli k tomuto materiálu schvalovalo.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí, s návrhem usnesení v rozeslaném materiálu nesouhlasí (všichni proti).
ZM odsouhlasilo, aby se pan starosta v této záležitosti za město Luby s krajským úřadem zúčastňoval jednání,
o ničem aby nerozhodoval (všichni pro).
♦ Zastupitelstvo města projednalo doporučení komise školství, mládeže a tělovýchovy na rozdělení příspěvku
organizacím v roce 2010. Komise navrhla k rozdělení 135 tis. Kč, 10 % ponechala jako rezervu. Skautská
organizace má v návrhu 6.500 Kč na činnost a 3.500 Kč na údržbu a investice, Sportovní klub 1.300 Kč na
činnost a 23.700 Kč na údržbu a investice, TJ Strunal (fotbal + stolní tenis) 52.000 Kč na činnost a 32.850 Kč
na údržbu a investice a Golf Club Luby 7.150 Kč na činnost a 8.000 Kč na údržbu a investice.
Zastupitelé rozdělení příspěvků na rok 2010 podle návrhu komise odsouhlasili (všichni pro).
♦ Zastupitelé byli seznámeni se zprávou OOP ČR Plesná o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu OOP
Plesná a na území města Luby v roce 2009. Ve služebním obvodu OOP Plesná bylo spácháno 107 trestných
činů, objasnit se podařilo 79 případů. Z toho bylo 30 trestných činů spácháno na území města Luby. Oproti
roku 2008 došlo k poklesu trestné činnosti. Policisté prověřovali celkem 599 přestupků, oproti roku 2008 také
došlo k poklesu nápadu přestupků. 131 přestupků bylo spácháno v Lubech, v 89 případech se jednalo
o přestupky proti BESIP, 21 přestupků proti občanskému soužití nebo veřejnému pořádku a v 5 případech se
jednalo o přestupky proti majetku.
V závěru zprávy je konstatováno, že bezpečnostní situace na území OOP ČR Plesná je stabilizovaná a v roce
2009 nebyly zaznamenány žádné události, které by stabilitu ohrožovaly.
Zastupitelé vzali zprávu o bezpečnostní situaci v roce 2009 na vědomí.
♦ Zastupitelé projednali žádost ZO Českého svazu včelařů v Lubech o příspěvek na činnost a schválili příspěvek
ve výši 4.000 Kč (všichni pro).
♦ Bytová komise postoupila k rozhodnutí zastupitelstvu žádost pana Zdeňka Hůrky o přidělení obecního bytu, ve
které žádá o výjimku z pravidel města. Pan Hůrka v žádosti uvádí, že nemůže doložit příjem a žádá o odpuštění
složení kauce. Vzhledem k tomu, že je zaměstnán od ledna letošního roku, paní místostarostka navrhla povolit
mu výjimku, že postačí, aby doložil příjem za měsíce leden – červen 2010, a ne za posledních 12 měsíců, jak
je uvedeno v pravidlech. Paní Hrabovská byla ale zásadně proti celému prominutí podmínek uložených
v Pravidlech pro přidělování bytů. Této situace by pak mohli využít jiní občané, kteří nemají trvalý pracovní
poměr a nemohou složit kauci. Těžko by se jim pak vysvětlovalo, proč je na každého občana v přidělování bytu
brán jiný metr. Pan Hůrka, který byl přítomen na zastupitelstvu ale přiznal, že není zaměstnán od ledna, jak
uváděl v žádosti, že bude mít pracovní smlouvu až od měsíce dubna. Panem Šulckem bylo navrženo, aby
smlouva na nájem bytu byla uzavřena s družkou pana Hůrky a nájem by mohl být hrazen přímo ze sociálního
odboru MěÚ Cheb bytovému hospodářství. Pokud to nepůjde, bude možné doložit příjem alespoň za 3 měsíce.
Zastupitelé návrh odsouhlasili (všichni pro).
♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 3. května od 17 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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