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Poohlédnutí za rokem 2020
Blíží se konec roku 2020, roku, který vypadá z pohledu matematického zápisu velmi pohledně. Jedná se
ale o rok, který se nejspíš nám všem zaryje dlouho do paměti. Nastává čas bilancování a hodnocení, a tak
mi dovolte, abych se také poohlédl po tomto roce u nás ve městě.
Do nového roku jsme vstupovali s velkými plány, s většími či menšími investičními akcemi v rozsahu cca
43,7 mil. korun. S očekáváním, co se povede, co ne, na co se povede zajistit dotace, na co ne…
Hned začátkem roku jsme dokončovali přípravy, začali jsme
zadávat výběrová řízení, rozeběhl se první projekt, a to
kompletní rekonstrukce domu v Zahradní ulici č.p. 344
tzv. „Učitelák“. Do toho však přišel 11. březen a všechno bylo
jinak. Ze všech stran jsme stále slyšeli slovo pandemie,
koronavir, covid a z hodiny na hodinu začaly chodit opatření,
nařízení, zákazy, uzavřely se školy, byl vyhlášen nouzový stav.
Učitelé a rodiče dětí školou povinných velmi rychle na vlastní
kůži zjistili, co znamená pojem distanční výuka. Začali jsme
urychleně řešit ochranné prostředky, šít roušky, zajišťovat
základní potřeby občanům – nákupy potravin, léků a rozvoz
obědů. K tomu se museli odvolat všechny kulturní akce,
uzavřela se knihovna a kino, uzavřel se hraniční přechod.
Nikdo jsme neměli tušení, co nás čeká, co se bude dít. Kromě
nových starostí, jsme se však i přes všechny nesnáze snažili
pokračovat dál v naplánovaných projektech. Začalo se
s kompletní rekonstrukcí včetně elektroinstalace bývalého
obchodu u Černovských, městské knihovny, chodby
a sociálních zařízení zadního traktu MKS, budovy radnice,
dokončoval se nový vodovod na Růžovém Vrchu a Tovární
ulici, byly dokončeny nové fasády na městských domech
v Chebské ulici (zadní části směrem ke Svatému kopečku).
Do toho však přišla další nepříznivá zpráva: v květnu byla zcela ukončena výroba v továrně F.P.Technik.
Několik desítek lidí se dostalo do nelehké životní situace a museli si hledat nové zaměstnání.
Pak přišel červen a zdálo se, že se vše vrací zpět do
starých kolejí, epidemiologická situace se výrazně
zlepšila, začalo se rozvolňovat, opět se otevřely školy,
začali jsme opět pořádat kulturní akce, otevřeli jsme kino.
Těšili jsme se na prázdniny a dovolené, zase jsme mohli
cestovat. S našimi německými partnery jsme řešili, jestli
přece jen narychlo neuspořádat hraniční slavnosti. Teď již
však bylo nereálné získat povolení k uzavření hraničního
přechodu, tak padlo rozhodnutí tradiční hraniční slavnosti
uspořádat netradičně na Autoparku v Lubech. Rychle se
připravil program. Jenže čím více se blížil termín jejich
konání, tak jsme se tím více obávali, zdali to bylo správné
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rozhodnutí. Epidemiologická situace se totiž začala postupně opět zhoršovat, a to jak v České republice,
tak v Německu. Nakonec jsme šli do rizika a slavnosti uspořádali. Autopark praskal ve švech a jednalo se
o velmi vydařenou akci. Celých čtrnáct dní potom jsme si téměř denně s německými kolegy přes sms
dopisovali, zdali je vše ok, jestli není někdo z účastníků covid pozitivní.
O letních prázdninách přichází pro Luby další velmi negativní zpráva a tradiční výrobce strunných
hudebních nástrojů Strunal, dříve Cremona, nezvládl soudem povolenou reorganizaci a ukončil výrobu. Pro
Luby a několik generací místních občanů tak skončila velká kapitola historie a života. Opět muselo několik
desítek občanů hledat nové pracovní uplatnění.
My jsme se na radnici také dostali před další zásadní
rozhodnutí. Ekonomika ČR se dostala do hluboké ekonomické
krize, velmi se propadly daňové příjmy, a navíc vláda ČR
rozhodla, že na část kompenzací podnikatelského prostředí
a ekonomiky použije část příjmů pro obce a kraje. Pro město
Luby a jeho rozpočet to byl výpadek na straně příjmů v řádů
několika milionů. Rozhodnutí bylo jednoznačné, investice
neomezit a pokračovat v započatých a připravených projektech.
Ve městě tak panoval čilí ruch a probíhaly další investiční akce.
Rekonstruovala se sportovní hala, včetně zateplení, výměny
oken a vzduchotechniky, v Domě dětí a mládeže a školní družiny se rekonstruovala sociální zařízení
a přilehlé prostory v obou podlažích, byly položeny nové asfaltové povrchy v části Tovární, Družstevní
a části Hřbitovní ulice, Průběžná ulice dostala také nový asfaltový povrch včetně nového podloží. Začala se v Lubech
budovat první cyklostezka v Meránu, byly zasíťovány nové
pozemky pro výstavbu rodinných domů v Družstevní ulici, byla
položena nová splašková a dešťová kanalizace v nové části
Průběžné ulice, konečně budova
technických služeb dostala novou
fasádu, proběhla plynofikace
městského domu v Sokolovské
ulici č.p. 224 a teplofikace další
městských
obytných
domů
v Masarykově ul. č.p. 175 a Revoluční ul. 143, výměna lamp
veřejného osvětlení za úspornější
LED osvětlení, vyrostlo nové
stromořadí dubů zimních u bývalé
drůbežárny v Lubech, budují se
nové výtahy v panelových domech
čp. 729 a 88. Po několika letech byla dotažena do finále změna
č. 1 Územního plánu města Luby a byly spuštěny nové webové
stránky města. Výše jsem uvedl větší projekty města, dále byly
udělány i menší projekty, ale o nich snad zase někdy příště.
Další zásadní změny, které se ve městě staly a stojí za zmínku, jsou investice soukromých majitelů. Jedná
se o přestavby kotelen v Tovární ulici a U Pily včetně
výstavby nových kogeneračních jednotek, přestavbu
budovy bývalého internátu a svobodárny, kam se nově
vrací život. Zde je k dispozici 16 bytových jednotek.
Další, spíše kontroverzní věcí, je výstavba nové
benzínové čerpací stanice a oprava hotelu Praha.
Jsou věci, které mě velmi mrzí, že se letos nepovedli
vyřešit. Jednou z nich je druhá ordinace praktického
lékaře. Měli jsme již příslib lékaře, že u nás ve městě
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otevře svojí ordinaci. Ten však začal váhat a svoje rozhodnutí oddaluje. Další je tu chybějící lékárna.
Oslovujeme lékárníky, řetězce, prostě hledáme, ale bezvýsledně. Jedna možnost tu je, ale ta je zase
podmíněna přítomností druhého praktického lékaře v Lubech. A tak se dostáváme do bezvýsledného
bludného kruhu.
Jednu záležitost, kterou bych chtěl ještě ke končícímu roku zmínit, je
vandalství a krádeže. To jsou věci, které neskutečně vyčerpávají, vysilují
a berou nadšení do další práce. Všichni, jak pracovníci technických,
byťáku a další, se snažíme, abychom tu měli příjemné prostředí, aby se
něco postavilo, opravilo. Upraví se a nově osází park, opraví lavičky
a koše. Během krátké doby lavičky pošpiněny, koše poničeny. K tomu
odhozený osázený truhlík do Lubinky. Dá se nový truhlík a opět někomu
vadí a skončí v Lubince, PROČ? Pan Kočárník s našimi hasiči uvede do
provozu kašnu u kostela sv. Ondřeje. A za pár dní voda v kašně přestane
cirkulovat. A PROČ? Někdo potřeboval z kašny čerpadlo. To, že se
někteří jedinci pravidelně chodí do
kašny umýt, aby uklidili pár mincí,
které tam občas nějaký turista
vhodí, raději ani nezmiňovat.
V listopadu jsme na novou
cyklostezku v Meránu
nechali osadit nový
mobiliář – lavičky, stoly, koše. Nepoškozené vydržely pouze tři
dny. Ošoupaný nátěr až do dřeva od bot, jak má někdo potřebu
mít nohy na stole, nebo naopak sedět na opěradle lavičky a nohy
mít na sedáku. Někdo si plete i nové lavičky a stoly s „típačem“
cigaret. Jedna lavička vytržena z betonového podloží
a deformovaná její područka z 0,5cm plechu. PROČ?
Nepořádek okolo laviček, ačkoliv jsou všude instalovány
odpadkové koše, které naši pracovníci technických služeb
pravidelně vyvážejí. A ZASE PROČ? Další kapitolou jsou
čtyřkolky, se kterými se dá třeba například poničit nový povrch
cyklostezky, ale také jakákoliv jiná cesta, trávník nebo les. Asi těch proč už bylo dost, prostě tomu asi
nerozumím!
Několik let, přesněji dvacet, jsme byli zvyklí, že jsme se těsně před Vánocemi setkávali u stromku před
radnicí se štolou, cukrovím, bramboráky, koledami a prostě se vším, co k tomu patří. Letos se toto setkání
bohužel neuskuteční. Důvody asi ani nemusím zmiňovat. Do poslední chvíle jsme s Andrém Worbsem
přemýšleli, že alespoň upečeme štolu a po malých balíčcích ji za doprovodu muzikantů rozneseme po
Lubech. Rozhodnutí za nás udělala saská vláda, která razantně omezila
pohyb přes hranice. Jako náhradu teď přemýšlíme, že uděláme
velikonoční setkání s velikonoční štolou, tedy pokud se situace zklidní.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří letos pomáhali zvládat
nastalou nelehkou situaci, za nabídky pomoci a vůbec za vlnu
solidarity, která se mezi našimi občany zvedla. Děkuji rovněž všem za
dodržování nařízení vlády a dalších opatření. DÍKY!
Jelikož nastává čas adventní, a tedy se blíží čas vánoční, přeji všem
našim
občanům,
podnikatelům,
zaměstnancům
města
a příspěvkových organizací krásné a pohodové prožití svátků
vánočních a do příštího roku 2021 hodně štěstí, pevné zdraví
a nervy, hodně osobních ale i pracovních úspěchů, to vše bez
jakýkoliv omezení!
Ing. Vladimír Vorm, starosta města
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Stavební práce v MKS
Letošní rok nebyl v mnoha oblastech moc příznivý.
Na všem se ale mají hledat pozitiva, tak když nebyla
možnost pořádat akce v míře, na kterou jsme zvyklí,
o to příhodnější doba nastala pro vnitřní úpravy
MKS. Přes letní prázdniny probíhala rekonstrukce
knihovny, chodby a zázemí. V říjnu se zde
dokončily veškeré práce a hned začátkem listopadu
se začalo s další částí, která na tom byla obdobně
zoufale. Nová elektroinstalace a celková
rekonstrukce sociálních zařízení u vinárny a chodby
k
vinárně.
Vinárnu
čeká taktéž
nová
elektroinstalace. Maličko se zvětší o prostor před
schody, kde byla nevyužitá místnost. Zde vznikne místo pro kulečníkový stůl.
V budoucnu bychom rádi vinárnu začali více využívat pro akce. Společně
s balkonem je ideálním místem pro menší koncerty a hudební večery, které ve
velkém sále pro jeho velikost zapadnou. Těším se, až s velkou slávou vám
budeme s první akcí moci otevřít dveře a přivítat na místě, které si zaslouží vrátit
zašlý lesk.
Ráda bych rovnou napsala pozvání na jakoukoli kulturní akci. Až to bude opět
možné, pozvánky a informace budou dostupné na všech obvyklých místech.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za spolupráci v uplynulém roce všem
z technických služeb, redakce, i jedincům, kteří se podíleli na přípravách akcí,
které nakonec ani neproběhly.
Vám všem přeji klidné, pohodové vánoční svátky a do nového roku pevné
zdraví.
Kuchtová Michaela, vedoucí MKS
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Malá technická univerzita
Dne 23. listopadu se v MŠ v Lubech ve třídě Hvězdiček uskutečnil projektový den s názvem „Malá technická
univerzita“ pod vedením lektorky paní Aleny Novákové. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola
hrou“ se v dětech rozvíjí jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU jsou zpracována tak, aby
korespondovala se vzdělávacími cíli RVP (Rámcový
vzdělávací program). Mají detailně zpracovanou strukturu,
motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si
názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti, pracují
samostatně, ale také ve skupině, kombinují se jednodušší
aktivity s náročnějšími. Program je vhodný pro děti od
4 let. Tento program rozvíjí pozitivní vztah k technickým
oborům, samostatnost, práci ve skupině, logické myšlení,
prostorové vnímání a jemnou motoriku. Naši třídu
navštívila paní lektorka Alena Nováková s krabicí plnou
stavebních kostek a speciální soupravou prvků a výkresů
(souprava je chráněna užitným vzorem). Paní Alena
pracovala s dětmi s podporou dětských technických
výkresů, metodických listů a stavebnice. Děti si hrály, my
ale víme, že pracovaly a učily se nové věci. Vyvrcholením
hodiny bylo volné hraní s výsledným dílem jako odměna za práci. Navíc děti získaly osvědčení (diplom), které je
pro děti odměnou, nikoli hodnocením, a zároveň slouží jako informace pro rodiče. Fotografie z tohoto velmi
povedeného projektového dne najdete na našich webových stránkách.
MŠ Luby

Chcete být milionářem?
Tenhle příběh jsem před pětadvaceti roky sám prožil, a tak mě zaujal, že jsem ho po několika dalších letech „hodil“
na papír. Ten se však během doby ztratil a až letos jsem ho našel. Pro stálou aktuálnost jsem úvahu nabídl ke
zveřejnění do Lubského zpravodaje.
Bylo to v prosinci roku 1995, kdy nějaká sázková společnost nabídla veřejnosti vánoční losy. Jeden stál pět set korun
a hlavní výhra byla sto milionů korun. Tehdy jsem pracoval v jedné dílně se dvěma mladšími kolegy. Dali jsme
každý třetinu z pětistovky, koupili los a celý prosinec snad každý den v práci nahlas snili o tom, co každý z nás udělá
se třiceti třemi miliony. Samozřejmě jsme nevyhráli ani hlavní cenu, ani žádnou doplňkovou. Ale na ty pracovní dny
snění nikdy nezapomenu. Bylo to velmi příjemné.
A teď si představte, že v listopadu roku 2013 se někomu v České republice podobný sen splnil. A to do sytosti. Někdo
ve sportce vyhrál kolem čtvrt miliardy korun. Další člověk letos v létě vyhrál 99 milionů. A zrovna jako tehdy v roce
1995, i teď si myslím, že tak vysoká výhra není z určité stránky jednoduchá věc plná radosti a juchání.
Problémů vidím několik. Především bych chtěl být veřejností nepoznán. Utají sázková společnost takovou věc? Také
nevím, za jakou dobu výhru dostanu. Myslím, že není tak jednoduché, jak většinou říkáme: „Kdybych to vyhrál já,
zítra už nejdu do práce.“ A v případě, že peníze už budu mít, přestanu chodit do práce a začnu třeba podnikat, nechám
si postavit supermoderní dům, koupím drahé auto, budu jezdit do ciziny, musím si pro okolí vymyslet nějakou
věrohodnou pohádku o dědictví po tetě z Ameriky nebo něčem podobném. Lidé mě začnou prosit o peníze, závidět
a nenávidět. Kam před nimi uteču? A jaký názor, co s penězi udělat, bude mít má manželka?
Pak jsou tu jiné, možná příjemnější otázky, co s penězi. Především nadobro sebe i členy rodiny zbavím starostí
s rodinným rozpočtem a výší důchodu. Mám inkognito sponzorovat nějakou činnost ve svém městě? Mám darovat
přiměřenou částku všem blízkým příbuzným? Mám dát peníze některému zdravotně postiženému na nákup auta či
drahou operaci? Mám si nechat poradit, do jaké banky či do kterých akcií peníze investovat, aby dál vydělávaly?
Líbilo by se mi bydlet někde na jihu Itálie nebo Francie, ale neumím žádnou cizí řeč. Mám se připojit k prezidentu
Zemanovi s každoměsíčním splácením státního dluhu? Promiňte, to byl pokus o vtip.
Tak postupně zjišťuji, že vyhrát pár milionů je v dnešní době na vyskakování si z kopýtka dost málo, a vyhrát pár
desítek či stovek milionů a přemýšlet, co s nimi udělat, zase docela složitá věc. Drtivé většiny z nás se tyhle problémy
nikdy týkat nebudou. Prostě nikdy nic velkého nevyhrajeme a budeme chodit do práce až do důchodu. Ale zkuste si
to alespoň představit: vyhrál jsem sto milionů! Co s nimi udělám? Bude to dráždivé, příjemné, napínavé a možná
i skličující zároveň.
A jak dopadli mí, tehdy jednadvacetiletí kolegové? I bez vyhraných milionů jeden z nich postavil dům, o kterém už
tenkrát mluvil, stal se mistrem houslařem a členem Kruhu umělců houslařů. Druhý opravuje smyčcové nástroje
v Singapuru a je tam prý velmi žádaný. A já? S občasným přispěním lékařů ještě žiju.
Jindřich Desort
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INFO z Krajského úřadu
Karlovarského kraje
Městský úřad v Lubech obdržel tento e-mail:
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vás touto cestou poprosila
o zveřejnění přiložené informace Vašim
občanům. Jedná se o upozornění na zpřísnění
požadavků na likvidaci odpadních vod
prostřednictvím odpadních jímek (žump), resp.
na zpřísnění kontrol technického stavu žump od
r. 2021.
Moc Vám děkuji a přeji Vám hezký zbytek dne.
Mgr. Andrea Krýzlová
vedoucí oddělení vodního hospodářství a havárií
odbor životního prostředí a zemědělství
Informace jsou uvedeny na straně 10.
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Počet osob s nemocí
Covid – 19 v Lubech
Jak z poskytnutých údajů vyplývá, tak ke dni
27.11.2020 by neměl být v Lubech nikdo covid
pozitivní.
(Výskyt osob s nemocí Covid – 19 v Lubech dle údajů
poskytnutých Krajským úřadem Karlovarského kraje)

CO NOVÉHO V DOMEČKU A VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Blíží se závěr roku, a proto je dobré se ohlédnout. Bohužel letošní rok
byl atypickým vzhledem k pandemii, která zasáhla celou ČR a která
se projevila také na chodu celého našeho zařízení. Ať už rušením
naplánovaných akcí, postupné uzavírání
zájmových útvarů a následné uzavření
celého zařízení. Ale i tak se podařilo
mnoho dobrého. Asi tím nejzásadnějším
počinem byla rekonstrukce sociálek, nové
zázemí pro personál a nové dílny. Touto
cestou bych chtěla velice poděkovat panu
starostovi a paní tajemnici za jejich angažovanost. Slova díků také dále patří
pracovníkům technických služeb města Luby, dále panu P. Šejbovi,
A. Vormové, B. Šaškovi, J. Kokoškovi a v neposlední řadě zaměstnancům DDM
a ŠD Luby- D. Kriškové, K. Šaškové a J. Hanušové. Vše se stihlo v termínu
a nový školní rok mohl začít v částečně novém kabátku. A opravdu se rozeběhl
dobře. V polovině září se postupně otevíral jeden zájmový útvar za druhým. Mezi nevšední kroužek, který
je nově otevřen, patří tzv. KLUB pro každého. Dveře tohoto klubu se otevírají pravidelně ve čtvrtek od
16:30 hod. a je naprosto zdarma. Cílem tohoto kroužku je, aby i široká veřejnost mohla navštívit zdejší
zařízení a využít jeho prostory a vybavení k odpočinku
a relaxaci. Opravdu se povedlo. Nejen že chodí děti, ale
přijdou i rodiče, babičky, dědečkové, tety, strýčkové atd.,
a to nás opravdu těší. Protože si přejeme plné využití
našeho zařízení. A za tímto účelem poskytujeme
v dopoledních
hodinách
tělocvičnu
maminkám
a odpoledne si přijdou zacvičit dámy v krásném věku.
Nyní bohužel opět fungujeme v omezeném režimu
a zájmové útvary jsou uzavřené, ale jsme optimisté
a věříme, že vše se postupně vrátí do tzv. normálu.
A závěrem: PŘEJEME V NOVÉM ROCE – VŠE JEN
TO PĚKNÉ A HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ.
KOLEKTIV DDM a ŠD Luby
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2020 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Páleník Rostislav
Vyhlídalová Taťána
Kříž Pavel
Lehrl Roland
Tomanová Jaroslava
Kyseláková Jana
Schwarz Walter
Práznovský Josef
Riedlová Růžena
Bláha Josef
Fusková Anastázia
Budilová Anna
Stehlicová Maria
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Pro zajímavost:
24. listopadu 1998 byla v Lubech zahájena
dodávka zemního plynu.
Už 22 let tak můžeme užívat výhod plynového
topení.

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

•
•
•

opravy, montáže, servis plynových kotlů,
topidel, karem a ohříváků vody různých
typů a značek
pravidelné prohlídky, revize, čištění
plynových spotřebičů
opravy a údržba plynových spotřebičů
a jejich uvádění do provozu
kontroly úniku plynu, měření emisí

Kontakt:
Martin Forrai
tel.: 724 349 306, e-mail: forrai@volny.cz
Palackého 1399/70, 358 01 Kraslice
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Toto je jízdní řád
ČD, platný od
13. prosince 2020
Luby - Cheb
Luby - odjezd
Cheb - příjezd

x
4.44
5.23

x
7.28
8.05

5.39
6.16

10.38
11.15

x
12.38
13.15

xx
13.21 15.19
13.58 15.56

16.57
17.34

x
19.10
19.47

20.47
21.24

Cheb - Luby
x
x
xx
x
Cheb - odjezd
4.46
6.43
9.59 11.59 12.41 14.40 16.10 18.10 19.58
Luby - příjezd
5.23
7.19 10.35 12.35 13.17 15.16 16.46 18.46 20.34
Spoje, označené x, jezdí jen v pracovní dny; spoje, označené xx, nejezdí v pracovní dny.

x
22.57
23.33

V jízdním řádu nastalo více změn, jedná se vesměs o minutové posuny plus či mínus. Největší posuny:
odjezd z Lubů:
dříve 10.45, nyní 10.38 hodin / dříve 12.45, nyní 12.38 hodin / dříve 13.15, nyní 13.21 hodin
odjezd z Chebu:
dříve 12.30, nyní 12.41 hodin / dříve 14.35, nyní 14.40 hodin / dříve 22.51, nyní 22.57 hodin

Mateřská škola v době koronaviru
I přes veškerá opatření proti šíření Codivu-19 jsou mateřské školy, i když
jsou prvním článkem školské soustavy, stále v provozu. Na nás
„mateřinky“ se žádná opatření nevztahují. A tak vesele „jedeme dál“, jak
je to jen možné. Veškeré kulturní a společenské akce jsou tabu, jakožto
i různá vzájemná setkávání mezi německými a českými mateřskými
školami. My ale nezahálíme! Předškoláci se intenzivně připravují na vstup
do školy, tvoří, vyrábějí, cvičí a zpívají.
Mladší děti se v současné době zabývají
tématem „Podzim“. Ve všech třídách
preferujeme pobyt venku a dbáme na správnou a důkladnou hygienu
rukou, jak u těch nejstarších dětí, tak i u našich „dvouleťáků“. Všechny
činnosti, kterých se děti aktivně zúčastňují, jsou zábavné, hravé a zejména
naučné. Prezentaci většiny činností najdete ve fotoalbu na našich
webových stránkách. Děkujeme všem vstřícným a chápajícím rodičům,
kteří chrání zdraví nás všech a to tím, že své děti s jakýmkoliv příznakem
nachlazení (rýma, kašel, teplota) neposílají do MŠ. Pevně doufáme, že tato nesnadná situace brzy skončí,
že se vše vrátí do starých kolejí a že ty letošní Vánoce budou jako vždy šťastné a veselé.
MŠ Luby

Novoroční výšlap 2021
Neutěšená situace kolem epidemie coronaviru a s ní spojená vládní opatření nám letos moc nepřála. Přát
nejspíše nebude ani začátkem nového roku. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme organizovat Novoroční
výšlap. Ani oheň nebude. To však nikomu nebrání, aby na Vysoký kámen vyrazil
individuelně. Je nám to líto, ale situace je taková.
Vážení přátelé turistiky věřme, že se to časem zlepší a budeme moci v našich
akcích zase pokračovat. Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hlavně
zdraví.
Za turistický oddíl Mgr. Petr Plzák
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Maestro Instrument:
Poctivé české houslařství s puncem italské kvality – 3. část
Není pak těžké se s takhle osobně vytvořeným nástrojem loučit?
MR: Myslím, že ne. Teď to nemyslím tak, že by mi to něco přineslo materiálně, ale když si člověk dá
s nástrojem práci, trvá mu dva tři měsíce ho vyrobit, pak je nástroj konečně hotový, hraje to suprově, přijede
zákazník, přehraje si ho, je taky spokojený a odveze si ho... Dává mi to pocit, že jsem vyrobil něco, co mi
udělalo radost. A teď ten nástroj bude dělat radost dalším lidem – nejenom hráči samotnému, ale i publiku.
PR: Zahřeje to u srdce, že člověk něco vytvořil, někomu se to líbí a dál to bude využívat tak, aby dělal
radost dalším lidem.
Když byste vyráběli nástroje, které nejsou podle slavné šablony, hledáte i dnes nové cesty
a experimentujete?
MR: Jak se to vezme. Dá se říct, že tady nejsou nové cesty. Samozřejmě člověk může něco udělat trošku
jinak, snažit se testovat a zkoušet. Ale samotný model nebo koncepce – a je jedno, jestli je to model
Stradivari, Guarneri, Amati nebo cokoli jiného – samotná konstrukce houslí je daná a moc se toho změnit
nedá. Člověk si potom může hrát s tloušťkami desek, s menzurami, s čímkoli na tom nástroji, ale konstrukci
samotnou nezmění.
Jak se v současné době daří udržet houslařskou tradici v Lubech? Jak česká výroba zvládá nápor
zahraniční konkurence a výroby pomocí moderních technologii?
MR: Houslařství samo o sobě upadá. Zrovna včera (31. 7. 2020, pozn. aut.) skončila firma Strunal
Schönbach, jedna z největších českých firem na výrobu hudebních nástrojů. Úplně to zavřeli. A tady
v Lubech, tradičním městě našeho řemesla, zůstalo jenom pár mistrů houslařů, kteří se tím dodneška
zabývají. A není to vůbec jednoduché.
PR: Víceméně celý svět válcuje Čína.
MR: Oni v dnešní době už dokáží vyrobit doopravdy kvalitní
nástroje.
PR: Celý svět – nebo převážně Italové – naučili Číňany dělat
kvalitně a tím vlastně podřízli větev nejenom nám houslařům
tady v Evropě. Mají levnou pracovní sílu. A spoustě lidí je
jedno, že je to nástroj z Číny. Hlavně že to nějak hraje.
To znamená, že oni jsou tam schopni za menší peníz dělat
i tu ruční práci?
MR: To rozhodně, jsou velmi šikovní a zruční. Jen k tomu ještě
nemají ty materiály jako my. Samozřejmě nakupují v Evropě,
vozí se tam evropské dřevo. Ale ve větší míře staví ze svého Housle z řady MAESTRO INSTRUMENT čínského dřeva. Materiál je stejný – pořád je to javor nebo Michal Rácz A. Stradivari anno 2017
Zdroj: kytary.cz
smrk. Ale roste u nich, v jejich podmínkách a rychleji, takže je
měkčí a celkové má jiné vlastnosti. A nedává nástroji to, co by měl. Proto začali nakupovat materiál
v Evropě.
Což je vyloženě „ekologické“... Nicméně ještě k tomu řemeslu: jaký je zájem lidí o to, zabývat se
výrobou houslí?
MR: Nedávno jsem mluvil s někým z houslařské školy. O obor je docela zájem, podle všeho nabrali dost
žáků a naplnili stav. Většina to nestuduje jako střední školu, chtějí si to udělat dálkově. Ale lidi to hodně
zajímá. Je to krásné řemeslo.
PR. Ale zajímá je to spíš jako hobby. Spousta muzikantů si udělá tuhle školu, aby si dokázali sami postavit
nástroj, případně si něco opravit. Známe pár takových lidí. Ale uživit se s tím jako jednotlivec je docela
problém.
Ale nějaká naděje tam je, že ten obor přetrvá.
PR: Vždycky je naděje. Důležité je věnovat tomu maximum a my věříme, že se houslařství udrží a bude
rozkvétat.
Anna Marie Hradecká
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Vlastníte bezodtokou jímku - “žumpu“?
Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo
pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění
požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“),
a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).
Nová povinnost:
od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních
dvou kalendářních let
Komu:
doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (písemná výzva, kontrola
na místě apod.)
Kdy:
kontroly budou od ledna 2021 prováděny namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti, při vodohospodářských
haváriích apod.
Kde:
zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod., který nevypouští odpadní vody
do veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod;
v počátcích bude priorita kladena na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod, vodárenských nádrží,
ostatních vodních nádrží apod.
Jímka musí:
být nepropustná!!! Po naplnění musí být vyvezena!
Jímka nesmí:
prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory!
Netěsnost jímky může i z dlouhodobého hlediska ohrozit životní prostředí
(fauna, flora, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně změnit původně zajímavé prostředí, může
způsobit poškození sousedních či vlastních nemovitostí.
Množství vyvezených odpadních vod:
musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet vodoměru, průměrné spotřební
kapacity, počet bydlících apod.)
Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost):
provádí stavební úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či Českou inspekcí životního prostředí
Kdo zajistí vyvezení jímky:
pouze provozovatel obecní či městské čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona
Doklad o odvozu odpadních vod:
NUTNO USCHOVAT DOKLADY O VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 LET.
Náležitosti dokladu:
vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum, osoba, která jímku vyvezla,
ČOV, na které budou odpadní vody zneškodněny.
Pokuta pro občany:
až 20 000 Kč
Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona?
primárně uvažujte o připojení na veřejnou kanalizaci (info o technických a kapacitních možnostech získáte
na obecním úřadě), popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější

DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ
VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
A BUDOUCÍM GENERACÍM!

Koliformní bakterie se nacházejí
v trávicím traktu lidí a živočichů,
a tím pádem jsou nejdůležitějším
hygienickým indikátorem fekálního
znečištění. Špatně těsnící odpadní
jímka je prakticky jistou vstupenkou
těchto bakterií nejen do podzemních
zdrojů pitné vody v okolí.
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: Přítomni: pp. Holiš, Kašová, Pecháčková, Šejba, Vargová, Vorm, Werner, Riedl. Omluven: p. Urban.
♦ ZM projednalo a následně schválilo obecně závaznou vyhlášku města Luby č. 1/2020, o místním poplatku
z pobytu, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek od Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství, ve výši 2 625 Kč na vyhotovení lesního hospodářského plánu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli seznámeni s navrženými odměnami členům výborů ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva, za jejich
celoroční práci v těchto orgánech (výše dle přílohy). Dále byly navrženy odměny občanům, kteří celoročně pracují
s mládeží a dětmi bez nároku na odměnu nebo poskytují městu jiné služby. ZM schválilo odměny členům výborů
a občanům pracujícím pro město v roce 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Pan starosta informoval zastupitele o dokončení některých investičních akcí města. Jedná se zejména o následující
akce:
− DDM – rekonstrukce sociálek
− Vodovod v lokalitě Růžový Vrch a Tovární ulice
− Zateplení sportovní haly v Lubech
− Vzduchotechnika ve sportovní hale v Lubech
− Stavební úpravy v MKS – knihovna
− Rekonstrukce prostor MKS – toalety a chodba
− Rekonstrukce ulice Průběžná
− Vzduchotechnika v MŠ
− Vybudování cyklostezky Merán
− Výsadba stromořadí u bývalé drůbežárny v Lubech
− Nová fasáda na objektu technických služeb města
− Splašková kanalizace a přípojky vody Družstevní ulice
− Obytná zóna na p. p. č. 985/14 – splašková a dešťová kanalizace
− Rekonstrukce objektu radnice – I. Etapa
− Teplofikace obytných domů Masarykova 175 a Revoluční 143
− Plynofikace obytného domu Sokolovská 224
Všechny tyto investice byly ukončeny a předány v měsících září–listopad 2020, a starosta je označil jako vydařené.
Do konce roku by měla být dokončena rekonstrukce domu číslo popisné 344 v Zahradní ulici na sociální byty
a projekt Luby – vybudování výtahů v panelových domech čp. 729 a 88.
ZM vzalo informaci o ukončených investicích města na vědomí.
♦ Zastupitelstvo města bylo seznámeno s výročními zprávami o činnosti školských příspěvkových organizací,
Základní školy Luby a Mateřské školy Luby, za uplynulý školní rok 2019/2020.
Výroční zprávu o činnosti Základní školy Luby označili zastupitelé města za úplnou a splňující všechny náležitosti
dle vyhlášky č. 15/2005 a dostatečně vypovídající o činnosti a hospodaření školy. Stejně byla zastupiteli
hodnocena výroční zpráva o činnosti školy předložená ředitelkou Mateřské školy Luby.
♦ Zastupitelstvo projednalo návrh na aktualizaci směrnice týkající se odměňování ředitelů školských zařízení města.
Směrnice již platí dvanáct let. Bylo navrženo, aby se změnila maximální výše výplaty mimořádné odměny pro
ředitele školy za kalendářní rok ze současné výše 1,5 násobku na max. 2,0 násobek měsíční odměny. Pan starosta
předloží do konce příštího roku návrh nové směrnice k projednání a schválení na zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci směrnice týkající se odměňování ředitelů školských zařízení města
s platností od 17.11.2020.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost pana Stanislava Břinčila o pozastavení placení záloh a nájmu v pronajatých
nebytových prostorách v MKS po dobu trvání nouzového stavu a zákazu jím vykonávané podnikatelské činnosti.
Zastupitelé schválili nájemcům nebytových prostor v MKS, kteří z důvodu nařízení vlády ČR nemohou vykonávat
v pronajatých prostorách svou činnost, pozastavení plateb záloh za služby a odpuštění plateb za pronájem
nebytových prostor v objektu MKS, případně jiných nebytových prostorách, s platností od 14.10.2020 do konce
nouzového stavu po omezení podnikatelské činnosti.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali usnesení soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, ve kterém rozhodl ve věci
oprávněného, města Luby proti povinné, p. Kacrové, o návrhu povinné na zastavení exekuce. Soudní exekutor
vyzval oprávněného k vyjádření, zda souhlasí s návrhem, a aby v případě, že nesouhlasí, uvedl důvody nesouhlasu
a předložil listiny k prokázání svých tvrzení. Město si nechalo od právního zástupce na věc odpuštění dluhu na
nájemné a jeho příslušenství zpracovat právní analýzu. Zastupitelé byli informováni, že povinná uhradila celou

Lubský zpravodaj

prosinec 2020

strana 12

jistinu, soudní poplatky i náklady na právní služby, zbývá uhradit vzniklé úroky a penále. ZM se seznámilo se
všemi podklady. Vzhledem k výši pohledávky a k tomu, že se jedná o veřejné prostředky, zastupitelé neshledali,
že by se v případě souhlasu se zastavením exekuce, a tím odpuštěním dluhu, jednalo o veřejný zájem, což je
předpoklad pro ospravedlnění v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona o obcích, zastupitelstvo města při
hlasování o odsouhlasení návrhu povinné na zastavení exekuce návrh neodsouhlasili.
Výsledek hlasování: 0 pro, 5 proti, 3 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 954/1 (881 m2) v kat. území Luby I paní Lucii Winklerové.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat pozemek p. č. 1201/12 (440 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Martina Bureše o odkoupení pozemku p. č. 1161/14 (1417 m2) v kat.
území Luby I za účelem výstavby rodinného domu. Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 1161/14
(1417 m2) v kat. území Luby I panu Martinovi Burešovi.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo pronájem pozemku části p. č. 937/8 (cca 50 m2) v kat. území Luby I manželům
Oubrechtovým.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost paní Dagmar Šmídlové o prodej pozemku p. č. 1884/1 (900 m2) v kat. území Luby
I. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat pozemek p. č. 1884/1 (900 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost paní Nikoly Haškové o pronájem pozemku části p. č. 954/3 (cca 36 m2) v kat. území
Luby I. ZM schválilo záměr pronajmout pozemek část p. č. 954/3 (cca 36 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo projednalo žádost pana Nového o směnu pozemků v jeho vlastnictví, část p. č. 109/2 (cca 87 m2)
v kat. území Opatov u Lubů, za pozemek v majetku města část p. č. 1156/1 (cca 87 m2) v kat. území Opatov
u Lubů, do vlastnictví pana Nového. Zbytek pozemku p. č. 1156/1 (cca 482 m2) by chtěl pan Nový od města
odkoupit. Výše popsaná směna pozemků je nutná, protože se na pozemku pana Nového nachází místní
komunikace. Ke směně a prodeji by došlo až po zpracování geometrického plánu. Vzhledem k uvedenému
zastupitelé záměr směnit pozemky část p. č. 109/2 (87 m2) v kat. území Opatov u Lubů, v majetku pana Petra
Nového, za pozemky ve vlastnictví města Luby část p. č. 1156/1 (87 m2) v kat. území Opatov u Lubů, ve vlastnictví
města Luby, odsouhlasili.
Dále ZM odsouhlasilo záměr prodat pozemek část p. č. 1156/1 (cca 482 m2) v kat. území Opatov u Lubů.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Jiřího Stejskala o odpuštění platby za úroky z prodlení, které by měl
doplatit z dlužného nájmu za byt. Dlužné nájemné ve výši 17 103 Kč a soudní poplatky a náklady na právní
zastoupení ve výši 9 965 Kč uhradil v říjnu 2020. ZM hlasovalo o žádosti o odpuštění příslušenství z dlužné částky
a neschválilo je.
Výsledek hlasování: 0 pro, 5 proti, 3 se zdrželi hlasování
♦ Pan starosta informoval zastupitele, že ve 45. týdnu bylo vydáno poslední očekávané stanovisko Krajského úřadu
Karlovarského kraje, odboru životní prostředí a zemědělství, ke změně č. 1 ÚP města Luby. V tomto stanovisku
je vysloven předběžný souhlas s navrhovanými změnami s tím, že změny má projektant zapracovat do
dokumentace připravovaného vydání změny č. 1 ÚP města Luby, a takto doplněný návrh znovu poslat k posouzení
na Krajský úřad Karlovarského kraje. Projektant ve 46. týdnu (11.11.2020) dokumentaci se zapracovanými
změnami předal na Městský úřad Cheb, odbor stavebního a životního prostředí, který jako příslušný úřad územního
plánování předal 12.11. dokumentaci k odsouhlasení na krajský úřad. Pokud vše půjde dle očekávání a nebude
vznesen nový požadavek, lze předpokládat, že by se na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva města mohl
vydat nový územní plán.
♦ Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Luby a spolkem
Luběnky, z. s., Tento dodatek upravuje dobu pronájmu nebytových prostor v MKS, a to tak, že ji prodlužuje
o jeden rok. Ostatní ujednání v nájemní smlouvě zůstávají beze změny.
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v MKS uzavřené
se spolkem Luběnky, z. s.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 14. prosince od 16 hodin v budově
MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13.
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