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Vážení spoluobčané,
v měsíci září se v našem městě po několika měsících opět vyskytly další osoby s nemocí Covid – 19.
Z tohoto důvodu Vás prosím, abyste dodržovali obezřetnost a doporučení a tím se snažili zabránit šíření
nákazy v Lubech. Dávejte pozor nejen na sebe, ale i na svoje blízké, sousedy a další občany. O aktuální
epidemiologické situaci Vás budu průběžně, dle poskytnutých údajů, informovat na webových stánkách
města Luby.
Tuto informaci nedávám proto, abych vyvolával nějakou paniku, ale jen abychom byli ohleduplnější
a zodpovědnější.
V této souvislosti jsme se po delší rozvaze rozhodli, že se plánované kulturní a sportovní akce
v následujících měsících neuskuteční. Odřekli jsme tak odloženou Lubskou desítku, bohužel již teď jsme
ukončili přípravu Svatomartinského průvodu. Konání Společného setkání u stromku je již teď také
v ohrožení, ale to ještě nebudu předbíhat, protože do Vánoc jsou před námi ještě necelé tři měsíce.
Nezbývá než doufat, že se současná epidemiologická situace co nejdříve uklidní a budeme Vám moc zase
nabídnout bohatý kulturní program. V současné chvíli chceme alespoň co nejdéle udržet vysílání kina.
Přeji Vám všem pevné zdraví a hlavně „neztrácejte optimismus“!
Ing. Vladimír Vorm, starosta města

Finišující rekonstrukce městské knihovny
a přilehlých prostor, pozvánka na slavnostní otevření
V současné době probíhají dokončovací práce na městské knihovně.
Knihovna byla uzavřena od 23. června letošního roku. Došlo
k rekonstrukci a rozšíření stávajících prostor, je tu kompletně nový
mobiliář, elektroinstalace, topení… Stavební úpravy včetně nového
mobiliáře vyšly na cca 920.000 Kč.
Další fází je kompletní rekonstrukce
vstupní chodby, sociálních zařízení
a přilehlých prostorů zadního traktu
Městského kulturního střediska v Lubech
(chodba ke knihovně). V zadní části před
vstupem na pódium kina jsme nechali vybourat příčku nevyužívaného skladu.
K tomu se připojila část zadní chodby, která se oddělila novou příčkou, a tak jsme
vytvořili nové předsálí před pódiem kina. Toto předsálí bude sloužit jako zázemí
pro účinkující při kulturních akcích v kinosále. Tato fáze rekonstrukce bude stát
téměř 1.600.000 Kč. Jak jsem již výše zmínil, u obou etap finišujeme.
Rád bych Vás všechny
již teď chtěl pozvat na
slavnostní otevření knihovny, které proběhne
ve středu 14.10.2020 od
13 hodin v městské knihovně. Pro návštěvníky bude připravené malé pohoštění včetně přípitku.
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Přijďte si půjčit knihu nebo se třeba jen podívat.
Těšit se na Vás bude paní knihovnice Vlasta
Tomanová. (Slavnostní otevření se uskuteční jen
v případě, že to aktuální epidemiologická situace
dovolí a nebude nám v tom bránit nařízení a opatření
vlády nebo hygienické správy).

Jen k připomenutí –
doba a to:
Pondělí
13.00 –
Úterý
9.00 –
Středa
13.00 –
Čtvrtek
13.00 –
Pátek
9.00 –

v knihovně je nová provozní
17.00
11.00
16.00
17.00
11.00

13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
Ing. Vladimír Vorm, starosta města

INFORMACE Z RADNICE
Výskyt osob s nemocí Covid – 19 v Lubech
Pozitivní
Vyléčení
Ke dni
Celkem za
Celkem za
Za den
Za den
období
období
20. 04. 2020
1
1
0
0
10. 05. 2020
1
2
1
1
15. 09. 2020
1
3
1
2
17. 09. 2020
4
7
0
2
18. 09. 2020
1
8
0
2
22. 09. 2020
2
10
0
2
24. 09. 2020
0
10
0
2
26. 09. 2020
0
10
0
2

Zemřelí
Celkem za
Za den
období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3

Dle údajů poskytnutých Krajským úřadem Karlovarského kraje (podle osob přihlášených k trvalému pobytu v Lubech).

Mimořádné opatření na radnici
V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a zachování kontinuální činnosti jsme na Městském úřadu
v Lubech zavedli mimořádné opatření. Rozdělili jsme se do dvou skupin, které pracují ve směnách proti
sobě. Smyslem je zamezení kontaktu mezi těmito skupinami a v případě karantény nebo izolace
jednotlivého zaměstnance, se zachoval chod úřadu.
Mimo úřední hodiny je úřad uzamčen, aby se co nejvíce zamezil kontakt mezi osobami. V případě potřeby
řešení neodkladné záležitosti mimo úřední hodiny je u vstupních dveří nově instalován videovrátník, přes
kterého lze konkrétního úředníka kontaktovat.
Veškerá podání na městský úřad lze rovněž činit prostřednictvím datové schránky, prostřednictvím
e- mailové zprávy nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Žádáme občany, aby v současné době řešili se zaměstnanci MěÚ Luby osobně jen neodkladné věci
a k úhradě poplatků a plateb využívali bezhotovostních prostředků.
Děkujeme za pochopení!
Nová telefonní čísla na MěÚ Luby
Na lubské radnici dochází v tomto roce k rekonstrukci. Součástí této rekonstrukce je i nová telefonní
ústředna a s ní spojený přechod na novou levnější technologii telefonování – IP telefonii. S ní však je
spojeno přečíslování koncových uživatelů.
V tabulce pod textem je kompletní spojení na zaměstnance města. Původní telefonní čísla budou ještě
souběžně několik měsíců funkční, než dojde k jejich úplnému zrušení.
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Vedení města, MěÚ
Ing. Vladimír Vorm
Edith Dvořáková

354 229 410, 725 051 095 starosta@mestoluby.cz
354 229 412, 725 052 551 tajemnik@mestoluby.cz

Stavební úřad
František Vrba
Eva Záplatová
Anita Pourová

354 229 415, 725 052 550 stavebni@mestoluby.cz
354 229 416
zaplatova@mestoluby.cz
354 229 421
pourova@mestoluby.cz

Bytové
hospodářství
Jan Pěnkava
Monika Knapčíková

354 229 417, 723 259 769 penkava@mestoluby.cz
354 229 422
knapcikovam@mestoluby.cz

Matrika
Edita Farová
Jana Knapčíková

354 229 411
354 229 420

farova@mestoluby.cz
knapcikovaj@mestoluby.cz

Finanční odbor,
pokladna
Věra Šímová
Radka Merhoutová
Alena Vormová

354 229 413
354 229 414
354 229 418

financni@mestoluby.cz
merhoutova@mestoluby.cz
vormova@mestoluby.cz

Manager DSO
Kamenné Vrchy
Lenka Kuchtová

354 229 419, 737 107 227 manager@kamennevrchy.cz

Odbor správy
majetku města
Martin Lukeš

354 229 425, 725 052 549 sprava.majetku@mestoluby.cz

Městská knihovna
Vlasta Tomanová

354 229 424

knihovna@mestoluby.cz

Městské kulturní
středisko
Michaela Kuchtová

724 836 691

mks@mestoluby.cz
Ing. Vladimír Vorm, starosta města

Lubská videokronika
V říjnu před promítáním večerních filmů v kině budeme vysílat jedenáctiminutový dokument mapující rok
2019 v Lubech. Lubská video kronika, jak byl dokument nazván, je sestřih všech podstatných událostí,
které se v našem městě daný rok staly. Do budoucna bychom rádi uváděli tyto dokumenty vždy na začátku
nového roku. Autorem není nikdo jiný než Vladimír Glázr, jemuž tímto děkujeme.
Varhanní koncert
V pondělí 21. září proběhl v kostele svatého Ondřeje koncert 14. ročníku Českého varhanního festivalu.
V původním programu měl zaznít soprán Gabriely Eibenové, barokní housle Lenky Torgersen za
varhanního doprovodu Adama Viktory. Týž den ráno mi ale byla oznámena změna, že dva protagonisté
onemocněli, a tak namísto opětovného zrušení akce jsem zvolila nabídnutý náhradní program, jímž byl
varhanní koncert Vladimíra Roubala. Nelitovali jsme. Pan Roubal od roku 1990 působí jako ředitel
chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na
Strahově. V jeho repertoáru zazněly skladby nejen barokních představitelů, ale i pár improvizací. Za
spolupráci a poskytnutí zázemí děkuji manželům Kočárníkovým a pánům farářům Meclovi i Majkovovi.
Vybrané dobrovolné vstupné bylo věnováno kostelu.
Kuchtová Michaela, vedoucí MKS
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Maestro Instrument:
Poctivé české houslařství s puncem italské kvality – 1. část
V časopise „FRONTMAN – MAGAZÍM PRO AKTIVNÍ MUZIKANTY“ byl zveřejněn zajímavý článek
o našich lubských houslařích – Petru Ráczovi a Michalu Ráczovi.
Se souhlasem šéfredaktora časopisu Zdeňka Neusara a autorky Anny Marie Hradecké nabízíme článek
i čtenářům Lubského zpravodaje. Článek je delší, bude na pokračování.
Jak se v Čechách daří houslařskému řemeslu v době, kdy „celý svět válcuje Čína“? Jak se filigránská ruční
práce odrazí v kvalitě tónu mistrovského nástroje? A v jakých detailech si mistr houslař může dovolit „dát
do nástroje kus sebe“? O tom jsme si povídali s Petrem a Michalem Ráczovými, kteří v rodinné dílně
v Lubech u Chebu pokračují ve zdejší houslařské tradici sahající až do 17. století. Jejich nejlepší housle
a violoncella řady MAESTRO INSTRUMENT mají nyní v nabídce také Kytary.cz. Jsou vyrobeny z 30 let
zrajícího, přírodně vysychajícího dřeva a ruční výroba jednoho nástroje trvá dva až tři měsíce. A jak otec
i syn Ráczovi shodně říkají, i přes konstrukční dokonalost podle slavných italských vzorů je každý jejich
nástroj v detailech svébytný originál.

Petr Rácz při práci | Foto: archiv Michala Rácze

Na úvod otázka, kterou vám možná klade spousta lidí. Říká
se, že u houslí čím starší nástroj, tím lepší. Naopak
u dechových nástrojů nebo u klavírů je to obráceně. Čím to
je, že stáří dřeva je u houslí výhodou?
Michal Rácz: Stáří dřeva a stáří nástroje jsou dvě rozdílné věci.
Stáří dřeva je důležité pro výrobu nástroje nebo pro to, jak ten
nástroj bude vypadat. Ale i nově postavený nástroj může být
lepší než nějaký starý nástroj, který by teoreticky měl být
vyzrálý. Jde o jeho konstrukci a o to, jak člověk dokáže s tím
dřevem pracovat.
Petr Rácz: Je to tak trošku mýtus mezi muzikanty, že staré
nástroje jsou lepší než nové.

Takže jde spíš o stáří surového materiálu před jeho zpracováním. U některých nástrojů z řady
MAESTRO INSTRUMENT, které distribuují také kytary.cz, je uvedeno, že dřevo zraje i třicet let.
MR: Dřevo samotné opravdu nějakou dobu vyzrává. Materiál schne ve skladu v klínech a teprve po třiceti
letech se odtamtud vezme a zpracovává se pro naše nástroje z řady MAESTRO.
PR: Právě vysychání dřeva je důležité. Je to přírodní materiál, který neustále pracuje. Vydává a zpátky
nabírá vlhkost, a to je pro nás vlastně špatně. My potřebujeme, aby se vlhkost do dřeva co nejmíň vracela.
Proto je potřeba ho nechat těch řekněme třicet let ležet a potom teprve z něj pracovat. Pak je zajištěná
stabilita dřeva – a tím pádem stabilita celé konstrukce nástroje i jeho tón.
A zároveň se dřevo zakonzervuje speciálními laky a nátěry.
MR: Ano.
PR: Pak už dřevo zůstane zakonzervované a nástroj může
vydržet i tři sta let, pokud s ním lidé budou dobře zacházet.
Petře, jak jste se vy sám dostal k houslařskému řemeslu?
PR: Já už jsem si jako malý hrál se dřevem a vyráběl jsem různé
věci. Stavěl jsem lodě, pro sebe jsem si udělal lampičku a tak
podobně. A potom tím, že jsme z Lubů a tady byla houslařská
škola, byla volba dá se říci jasná. Začal jsem se učit a začalo mě
to bavit víc a víc. Dělal jsem to celý život a dneska už to přebírá
můj syn Míša. Je to v podstatě dané a dřevo jako materiál vůbec
je moje srdeční záležitost.
Pro konzervaci dřeva se používá speciální lak
90 let staré italské receptury.
Michale, vy jste i houslista. Je to nutná podmínka, aby podle
Zdroj: Maestro Instrument
stavitel houslí byl zároveň houslista? Nebo nemusí být?
MR: V dnešní době už se to moc nevyžaduje. Nějaké základy hudební teorie by člověk měl mít
a samozřejmě je lepší, když umí hrát a dokáže si nástroje sám přehrát. Ale nevyžaduje se to.
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A jaké je to konkrétně pro vás, pohlížet na nástroje zároveň z pozice jejich výrobce i hráče?
MR: Pro mě je to rozhodně dobré. Postavím nástroj a dokážu na něj zároveň zahrát a říct: „Jo, tohle se mi
líbí, tohle se mi nelíbí. Příště bych mohl zapracovat na něčem, co by kvalitu toho nástroje vyzvedlo tam,
kde jakoby zaostává.“ Dokážu porovnat různou kvalitu nástrojů od těch nejlevnějších po nejdražší. Myslím
si, že umět na ten nástroj hrát je důležité.
Když stavíte nástroj – to je otázka pro vás oba – a v určitém momentu najednou zjistíte, že tam něco
nefunguje, je těžké přijít na to, kde se stala chyba? Jde to potom ještě zpětně vystopovat a případně
změnit?
MR: To je složitá otázka. Chyba nastat samozřejmě může, ale
záleží na tom, jaká. Některé chyby jsou nevratné, že s tím
člověk už potom nic neudělá a může začít od začátku. Pokud to
je řekněme nějaká maličkost, dá se s tím většinou něco udělat.
A když člověk zná konstrukci daného nástroje a ví, jak všechno
funguje, dokáže si poradit s jakoukoli chybou.
PR: Je problém, že když uděláte chybu, přijdete na to, až když
je nástroj hotový a zahrajete si na něj. Zjistíte, že nehraje tak,
jak by měl a že se tam stala chyba. Pak ji můžete opravit, ale už
je to složité – rozebírat nástroj, přepracovávat desky, vyměnit
žebro ... Je to komplikovaná věc. Takže chyby by se u tohohle
řemesla stávat neměly – z té konstrukční stránky. Když víte, co
Michal Rácz | Zdroj: archiv Violin-Rácz
děláte, chyba se stát nemůže – nesmí.
Pak jsou takové ty chyby, že člověku třeba ujede ruka a hned ví, že to bylo špatně.
PR: Jasně. To ale nepovažuju za chybu, spíš za nepozornost, která se dá napravit okamžitě.
MR: On si člověk dá pozor, udělat nějakou takovouhle chybu. Protože proces výroby je zdlouhavý. A když
něco děláte dva tři týdny a potom uděláte nějakou takovouhle chybu, která vás vrátí zpátky na začátek,
uděláte ji dvakrát a pak už si doopravdy dáte pozor.
PR: Když jsem se učil, můj mistr vždycky říkal, že nevadí, když něco zkazím – protože příště už tu chybu
neudělám. Zjistíte totiž, kolik práce stojí ji napravit. Takže příště třeba pokazíte něco jiného, ale postupně
se vypracujete na to, že přestanete chyby dělat úplně.
Kdybyste si měli sami vybírat nástroj, musí to být takzvaně „láska na první poslech“? Nebo vybíráte
déle, váháte a teprve postupně si tvoříte na konkrétní nástroj názor?
MR: Ze své zkušenosti bych řekl, že mi nástroj musí padnout do ruky. Vezmu nástroj, zahraju si na něj
a dokážu téměř okamžitě říct: „Ne, tohle mi nesedí, to nechci.“ Nebo: „Jo, tenhleten je super, vyhovuje
mi.“ A potom už se člověk s tím nástrojem jenom sžívá.
Takže první dojem je nejdůležitější. Nebo nejpravdivější.
MR: Pro mě osobně asi jo. A víc se potom zaměřuju na tón než na vizáž. Ta je samozřejmě taky důležitá,
ale ne tak jako tón. Když člověk vezme nástroj do ruky, zahraje si a slyší, že ho to tahá za uši nebo tóny
nejsou úplně vyvážené, něco tam překáží. A potom vezmu do ruky jiný nástroj, kde bude všechno super –
pro mě, někomu jinému to nemusí vyhovovat –, a řeknu si: „Jo, to je dobrý nástroj, ten bych chtěl.“
Pro jaký typ hráčů jsou určeny nástroje z řady MAESTRO INSTRUMENT?
MR: Nástroje MAESTRO jsou ty nejlepší, které my vyrábíme. Jsou dělané ručně bez použití moderních
technologií. Proces výroby je řekněme zdlouhavý, ale zase kvalitní. Člověk si dá záležet a zpracuje vše do
posledního detailu tak, jak by to mělo být.
PR: Věnujeme tomu čas, který je potřeba, a dáme do toho i kus sebe. Tím
pádem jsou to ty nejlepší nástroje i tónově. Může si je koupit kdokoli, kdo
má tu možnost, líbí se mu a chce na ně hrát.
Když to srovnám s jinými hudebními nástroji, cena za ručně vyráběný
model je dost příznivá. Řekla bych, že v zahraničí byste si mohli za
podobnou práci říci třikrát víc peněz.
MR: Přesně tak. U nás je to běžná cena, ale v zahraničí jsme – dovolil bych
si říct – hluboce pod cenou.
Pokračování v příštím čísle
Zdroj: Facebook Violin-Rácz
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Nový školní rok v Mateřské škole v Lubech
Nový školní rok v MŠ se rozjel opravdu na plný plyn.
V září nás čekala spousta zajímavých akcí. Hned
v pondělí 7.9. jsme se zúčastnili hudebního pořadu paní
Dagmar Čemusové „O ptačím sněmu“, který se nám moc
líbil. Několik dnů na to nás na naši zahradu přišel
navštívit Lexík. Je to štěňátko rasy Hovawart. Zatím je to
malý medvídek, ale vyroste v obrovského hlídacího psa.
Hovawart je původem německá psí rasa. Není agresivní
ani útočné povahy, potřebuje dostatek pohybu, je to
vyrovnaný a dobromyslný pes. Další den nás navštívil
malý koník z farmy rodiny Pavlovských. Moc se mu u nás
nelíbilo, a proto jsme se rozhodli, že ho půjdeme navštívit
my. A tak se v úterý Hvězdičky a Motýlci vydali na cestu
ke koníkům. Přivítal nás nejen „náš koník ze školky“, ale
i jeho další kamarádi. Obdarovali jsme je suchým tvrdým
chlebem a mrkvemi. Pak nás pan Pavlovský a paní
Argmannová pozvali na jejich zahradu, na které jsme se
mohli doslova „vyřádit“. V pondělí 14.9. nám herci
z divadla v Chebu přijeli zahrát pohádku „O červené
Karkulce“. Ve středu 16.9. jsme si s Pavlínou procvičili
němčinu on-line. Ve čtvrtek Hvězdičky a Motýlci
navštívili solnou jeskyni v Lubech, do které nás pozvali
paní Argmannová a pan Pavlovský. Děkujeme. Týden
jsme ukončili pohádkou „O krtečkovi“ v kině v Lubech.
Tentokrát s námi šli i naši nejmenší kamarádi ze třídy
Kytiček. Sponzorem této akce byl pan Vlastimil Stredný.
Děkujeme. Fotografie všech akcí najdete na našich webových stánkách.
Holky a kluci z MŠ v Lubech

Smutná zpráva z houslařského světa
Se zármutkem v srdci oznamujeme, že ve čtvrtek 24. září 2020 ve věku 69 let, zemřel houslař a učitel
Ing. Pavel Celý.
Narodil se 29. října 1950 v Kyjově. Vyučil se houslařem
v roce 1969 v Lubech, absolvoval Střední průmyslové
školy dřevařské v Bystřici pod Hostýnem (1973),
Dřevařskou fakultu Vysoké školy lesnické a dřevařské ve
Zvolenu (1984). Založil Houslařské dílny v Kyjově
(1997), kde se intenzivně věnoval výuce učňů.
V houslařské praxi vycházel Pavel Celý z práce svého
mistra Miloslava Pikarta. Teoreticky se dlouhodobě
zabýval problematikou materiálů pro výrobu houslí.
Rozvíjel znalosti o dřevě, kde kromě běžných poznatků
používal i výsledky práce profesora Illeho. Problematiku
laků používaných při výrobě houslí konfrontoval s materiály používanými v malířském novověku. V širších
souvislostech se zabýval společenskou situací a historickými souvislostmi spojenými s činností řemeslných
dílen v 16. – 18. století.
Ing. Pavel Celý žil se svou manželkou Alenou v Lubech v letech 1975–1984. Oba pracovali ve státním
podniku Cremona (Pavel Celý pracoval v Cremoně jako technolog, v ekonomickém oddělení a jako vedoucí
oddělení vývoje).
Pavel Celý byl pracovitý, slušný a rovný muž, který neodmyslitelně patří do Lubské historie. Bude nám
chybět.
Rodina Holišů, tým houslařů a houslařek společnosti Akord Kvint
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2020 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Kočárník Jiří
Šnebergrová Jaroslava
Kohl Gerhart
Ernatová Jenny
Květoňová Alena
Vítková Mária
Žižková Zdeňka
Moulis Václav
Kočiš Ivan
Lupač Emil
Driml Antonín
Bílková Jarmila

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

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Sbohem, kamarádi …
V několika málo dnech jsme přišli o dva kamarády.
Nevěřícně jsme přijali zprávu o úmrtí Zdeňka
Kolínského – ještě před nedávnem jsme pospolu
seděli u Brčiho v družné zábavě.
Mezitím onemocněl Herbert Buchner a byl převezen
do Karlovarské nemocnice. Zdravotní stav nebyl
dobrý, přesto jsme si říkali, že je to starý bojovník,
jen tak něco ho nezdolá. Opak je bohužel pravdou,
Herbert svůj boj prohrál.
S přáním, udělat si výlet do vojenského muzea
v Lešanech, přišel právě on. Když bylo vše
zajištěno, byl již nemocen a na výlet, na který se tak
těšil, už nejel. Mysleli jsme na něj, v duchu tam byl
s námi a říkali jsme si, že tam s ním pojedeme ještě
jednou. Bohužel nepojedeme …
Život končí smrtí, všichni to víme a nějak to bereme.
Vždy je to ale událost, kterou přijímáme se
zármutkem. Odchod dvou kamarádů krátce po sobě
je dvojnásob bolestivý.
Zdeňku, Herberte, ať je vám tam nahoře dobře!
Kamarádi od Brčiho,
Honza, Josef, Tomáš, Pavel, Torsten

Konečně jsme se dočkali
Už dlouhou dobu si uvědomuji, že jsme se naučili hodně
kritizovat a na všechno nadávat. Jaksi jsme zapomněli,
nebo se ani nenaučili, pochválit a poděkovat. Já bych to
chtěl udělat právě teď.
Bydlím v Průběžné ulici na Růžovém Vrchu a více než
padesát let jsme čekali na slušnou silnici u našich domů.
Ti, kteří to u nás znají, vědí, že cesta byla v zimě a na jaře

Kontakt:
Martin Forrai
tel.: 724 349 306, e-mail: forrai@volny.cz
Palackého 1399/70, 358 01 Kraslice
samé bláto a v létě prach. Mnohokrát jsme žádali o nový
povrch, ale maximálně se navezla hromada kamení nebo
škváry a silnice se zvedala a zvedala a bláto bylo hlubší
a hlubší.
Najednou
máme nejkrásnější silnici v Lubech. Já bych
za to chtěl
velmi poděkovat všem,
kteří se o to
zasloužili.
Především
panu starostovi města Ing. Vladimíru Vormovi a zastupitelstvu, a to nejenom za tu silnici, ale také za vodovod
a další akce, které se udělaly, dělají, nebo dělat budou. Je
vidět, že se konečně na lidi ve městě myslí.
Vím, že není jednoduché všechno vyjednat, zařídit
a sehnat finance a o to víc bychom to měli umět ocenit.
Také děkuji zaměstnancům firmy Algon, protože ti
chlapi „nekecají a makají“ a to rychle a kvalitně.
Nesmím také zapomenout poděkovat Ing. Martinu
Lukešovi a zaměstnancům TS města. Nebylo v minulosti
samozřejmostí, abychom o něco požádali a Technické
služby nám rychle vyšly vstříc. Teď tomu tak je.
Jsem velmi rád, že jsem se nové silnice a vodovodu dožil.
Milan Oubrecht
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Kino Luby
ŘÍJEN 2020
15:00 Hurá na pohádky
hodin
Pásmem krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky provází medvědí kamarádi Nedvěd a Miška.
Neděle 4.10.

ČR, SK – 45 min.

přístupný

vstupné 50,- Kč

18:00 Šarlatán
hodin
Film režisérky Agnieszky Holland inspirovaný skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška.
V hlavní roli Ivan Trojan.
Neděle 4.10.

ČR, IRL, PL, SK – 118 min.

přístupný od 12 let

vstupné 110,- Kč

15:00 Křupaví mazlíčci
hodin
Krachující cirkus, kouzelné sušenky a dobrodružství může začít.
Neděle 11.10.

USA, ESP – 105 min.

přístupný

Neděle 11.10.

18:00

vstupné 50,- Kč

Příliš osobní známost

Romantická komedie s Eliškou Balzerovou, Petrou Hřebíčkovou, Tatianou Dykovou a dalšími.
ČR, SK – 107 min.

přístupný od 15 let

Neděle 18.10.

15:00

vstupné 70,- Kč

Super mazlíčci

Psík Roger zachraňuje město před roboty v animovaném filmu.
Čína – 89 min.

přístupný

Neděle 18.10.

18:00

vstupné 50,- Kč

3Bobule

Letní vinařská komedie. Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Miroslav Táborský a další.
USA – 99 min.

přístupný

Neděle 25.10.

15:00

vstupné 70,- Kč

Zakleté pírko

Pohádka Zdeňka Trošky o odvážné dívce, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince.
ČR - 94 min.

přístupný

vstupné 50,- Kč

18:00 K2 vlastní cestou
hodin
Dokument o Kláře Kolouchové, která zdolala Mount Everest a v loňském roce jako první Češka a teprve
dvacátá žena vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa.
Neděle 25.10.

ČR – 93 min.

přístupný
Kino, Revoluční 467, Luby
Prodej vstupenek přímo na místě půl hodiny před promítáním.
Změna programu vyhrazena.

vstupné 70,- Kč
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Den pro památky
Takto se jmenovala akce konaná v sobotu 5. září v prostorách malebného hradu Seeberg, nedaleko
Františkových Lázní. Uskutečnila se v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Cílem této každoročně
konané akce je představit široké veřejnosti stav obnovovaných a méně známých památek. Lidé se tak mohli
dozvědět o průběhu rekonstrukčních prací na hradě Hartenberg v obci Hřebeny na sokolovsku,
o rekonstrukci tvrze Pomezná na chebsku poutavě vyprávěl její majitel pan Petr Jaška. Obnovu zámku
v Kopaninách na ašsku představil zase pan František Hupka. Ašsko bylo ještě zastoupeno obcí Podhradí se
svojí obnovou zříceniny hradu Neuberg. Další zastoupenou obcí byla obec Libá, která představila svojí vizi
obnovy tamního rozsáhlého zámeckého areálu. Na Seebergu samozřejmě nemohla chybět se svojí
prezentací hostitelská obec Poustka, pod kterou tento hrad spadá. Na akci se také představily dva spolky.
První je Euregio Egrensis, což je česko-německý spolek sdružující oblast Česka, Saska, Bavorska
a Duryňska. Zde byly k dostání propagační materiály z výše zmíněných oblastí z oblasti cestovního ruchu
a různých přeshraničních projektů. Druhým spolkem, který se zde představil, byl Svazek obcí Kamenné
vrchy. Tento svazek vznikl v roce 2003, a spadají do něj
obce Luby, Nový Kostel, Křižovatka, Plesná, Skalná,
Třebeň, Velký Luh, Milhostov, Odrava a Nebanice. Sídlo
spolku je v Lubech a jeho cílem je společný regionální
rozvoj daných obcí.
Na hradě tento spolek prezentovala jeho manažerka, paní
Lenka Kuchtová. Pomocí propagačních materiálů,
a hlavně díky svému řečnickému umění tak do Lubů
přilákala nové potenciální turisty a návštěvníky. Na
pozvání Lenky jsem u stánku prezentoval Luby po stránce
obnovy drobných památek. Obnova hřbitovní kaple,
Mariánský sloup, pomníky a mnohé další zaujaly
Foto : V. Simeonová
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nejednoho návštěvníka. Oba dva jsme během této akce získali několik zajímavých kontaktů a nových
poznatků z oblasti propagace měst, regionů a obnovy památek. Celé toto setkání se neslo v přátelském
a pohodovém duchu. Předem avizovaný déšť nás zastihl až při cestě domů.
Tomáš Lenc

Obrázky
z
historie

Zaměřování silnice, rok 1960.
V pozadí budova čp. 167 v ulici Masarykova, (dříve Schloßstraße – Zámecká, později Pohraniční stráže) – řeznictví
a hospoda Mädler. Později Závodní kuchyně, následně přestěhována do budovy dnešního řeznictví Hadvig
v Chebské ulici. Pak budova sloužila jako sklad prodejny komunálního zboží (čp. 165, nalevo), a později jako
prodejna nábytku.
Snímek je z roku 1967.

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Holiš, Kašová, Pecháčková, Šejba, Vargová, Vorm, Werner, Riedl, Urban
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitelky Základní školy Luby Mgr. Vrbové o předfinancování projektu
stavebních úprav a vybavení učebny pracovní výchovy spolufinancovaného s dotací z výzvy č. 47 IROP.
Předfinancování bude ve výši 100 % způsobilých výdajů, získanou dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů získá
Základní škola Luby, která ji neprodleně po získání převede na účet města.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 5 910 513 Kč. Některé výdaje projektu již byly předfinancovány
(projektová dokumentace, učebna chemie), takže dopad na rozpočet města v letošním a příštím roce bude cca
o 1 000 tis. Kč menší.
Zastupitelstvo města schválilo předfinancování projektu Základní školy Luby dotovaného z výzvy č. 47 IROP ve
výši 100 % způsobilých výdajů 5 910 513 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli informováni o schválení projektů „Zateplení v budově dolní školy v Lubech“ a „Vzduchotechnika
v kuchyni a jídelně v budově dolní školy v Lubech“ řídícím orgánem OPŽP k podpoře. Financování obou projektů
bude v předpokládané výši cca 12 000 tis. Kč. Konečná cena záleží na výběrovém řízení na zhotovitele díla, které
proběhne v září-říjnu 2020. Maximální výše dotace na oba projekty je 6 047 tis. Kč, to znamená, že město bude
tyto projekty spolufinancovat ve výši cca 6 000 tis. Kč. Při realizaci těchto 2 projektů spolufinancovaných
s podporou SFŽP se předpokládá zrealizovat ještě třetí projekt související s budovou dolní školy, který bude
podpořen také SFŽP z programu „Dešťovka“. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Pan starosta seznámil ZM s nabídkami oslovených společnosti poskytujících služby na zajištění přípravy
a realizaci projektů, kterými jsou např. výběrová řízení, administraci dotace a následné monitorovací zprávy po
dobu udržitelnosti projektů. Nejvýhodnější nabídku padal OLIVIUS consulting s. r. o., za celkovou cenu
84 500 Kč. Tato nabídka je součtem za všechny 3 projekty a zahrnuje aktivity zadávacího řízení dle ZZVZ,
administraci projektů při realizaci a administraci po dobu udržitelnosti projektů. ZM schválilo uzavření smlouvy
na služby dotačního managementu na 3 projekty podpořené v rámci OPŽP týkající se objektu dolní školy a školní
jídelny s firmou OLIVIUS consulting s. r. o., za nabídkovou cenu 84 500 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli informováni o Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. KV77/20 o poskytnutí dotace
v rámci programu péče o krajinu v roce 2020. Dotace bude poskytnuta ve výši 143 821,- Kč na akci Výsadba
stromořadí u bývalé drůbežárny v Lubech a pokryje 100 % uznatelných nákladů.
ZM schválilo přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ve výši 143 821 Kč na akci Výsadba stromořadí
u bývalé drůbežárny v Lubech.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Pan starosta informoval zastupitele o probíhajícím výběrovém řízení na dokončení stavby projektu „Sociální
bydlení – město Luby“. Protože na základě dotazu zájemce v průběhu řízení došlo ke změně zadávací
dokumentace, byl v souladu se zákonem ZVZ prodloužen termín k podávání nabídek do 11.9.2020, nejsou tedy
známy podané nabídky. ZM vzalo informaci na vědomí a schválilo pověření starosty k podepsání smlouvy o dílo
na dokončení stavby „Sociální bydlení – město Luby“ s uchazečem, který podá nejvýhodnější nabídku, za
nabídkovou cenu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
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♦ ZM schválilo přijetí dotace ve výši 50 000 Kč od Česko-německého fondu budoucnosti na pořádání 26. Hraničních
slavností v roce 2020.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Pan starosta informoval zastupitele o vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti města o přeložku
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v Příčné ulici, kat. území Luby I. Žádosti lze vyhovět
za splnění podmínek, uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí. Platnost stanoviska je do 23.12.2020, pokud
v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu. Odhadovaná výše celkových nákladů na
přeložku zařízení distribuční soustavy je cca 182 000 Kč. Zastupitelé se seznámili s návrhem společnosti
ČEZ Distribuce, a. s., a schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí číslo Z-S14-12-8120075400, o realizaci
přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie, se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení na realizaci projektu „VO Luby EFEKT“ (VO = veřejné
osvětlení). Jako nejvýhodnější byla stanovena komisí pro hodnocení nabídek nabídka firmy ELČI s. r. o.,
s nabídkovou cenou 1 185 785,42 Kč bez DPH (1 434 800,30 Kč včetně DPH). Zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o dílo na realizaci projektu „VO Luby EFEKT 2020“ s firmou ELČI s. r. o. za nabídkovou cenu
1 185 785,42 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM bylo seznámeno s návrhem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 1.11.1999, o předmětu nájmu pod označení
Teplofikace města Luby, uzavřené mezi pronajímatelem městem Luby a nájemcem Lubskou Kalorou s. r. o.
Nájemce provádí zcela v souladu se smluvním ujednáním podle výše uvedené smlouvy kromě běžné údržby
a oprav, a to se souhlasem pronajímatele, nutné investice za účelem rekonstrukce a výměny zastaralého zařízení
pronajaté věci, tj. Teplofikace města Luby. S ohledem na rozsah provedených úprav vyvstala mezi stranami
potřeba upřesnit dosavadní ujednání sjednaná v nájemní smlouvě. Je upřesněno především to, že technické
zhodnocení se po svém dokončení stává součástí pronajaté věci. Pronajímatel dal nájemci souhlas s odpisováním
technického zhodnocení. Zastupitelstvo města schválilo Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem Teplofikace
města Luby.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé byli informováni o jednáních starosty s úřady a úředníky pro kladné vyjádření k návrhu změny č. 1
Územního plánu města Luby. V současné době jsou vyřízeny všechny podané připomínky, kromě připomínek
týkajících se ochrany zemědělského půdního fondu. V této věci proběhlo již několik jednání, kdy z návrhu museli
být vypuštěny žádosti o změnu od občanů týkající se ochrany zemědělského půdního fondu zařazených do prvního
a druhého stupně ochrany. V současné chvíli se zapracovávají připomínky z posledního jednání a podá se znovu
o vydání souhlasného stanoviska.
♦ Předsedkyně sociálního výboru paní Michaela Kašová seznámila zastupitele s činností výboru za období leden–
srpen 2020. Výbor individuálně pomáhal občanům města Luby s aktuální vzniklou potřebou, pomáhal obstarávat
občanům dokumenty, které potřebovali pro přihlášení se na Úřadu práce. Dále úzce spolupracoval s pečovatelskou
službou „Pomoc v nouzi“ a pomáhal zajistit zprostředkování schůzky s touto službou. V případě potřeby pomáhal
s vyplněním dokumentů. Sociální výbor také úzce spolupracuje s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (dále jen
OSPOD), účastní se případných konferencí, schůzek klientů a OSPODu, společně s koordinátorkou pro město
Luby řeší situaci v Lubech.
Zastupitelstvo vzalo informaci o činnosti sociálního výboru v období leden–srpen 2020 na vědomí.
♦ Pan starosta seznámil zastupitelstvo s přípravou projektu revitalizace celého areálu Autoparku. Dojde
k rekonstrukci budovy bývalých šaten, kde by měla vzniknout klubovna, šatny a toalety. V současné době se
zpracovává projektová dokumentace na tuto rekonstrukci. Dále by mělo dojít k opravám povrchu hřiště, tribuny
a také prostoru za klubovnou, aby mohl být více využíván. Projektová dokumentace se vytvoří na jednotlivé části
objektu, a podle možností získání dotací se bude postupně realizovat. Jednotlivá zadání projektových prací bude
starosta se zastupiteli konzultovat, aby se mohli vyjádřit k plánovaným možnostem využití celého areálu.
♦ Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 985/12 (1474 m2) v kat. území Luby I panu Kyselákovi a paní
Janě Knapčíkové.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků části p. č. 1555 (cca 180 m2) v kat. území Luby a části p. č. 2764/1
(cca 50 m2) v kat. území Luby I paní Sylvě Hornové.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé schválili pronájem pozemku části p. č. 1787/1 (1054 m2) v kat. území Luby I paní Šperlové.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodat pozemek část p. č. 182 (cca 3 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 0 pro, 9 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 959/14 (cca 788 m2), záměr prodeje pozemku části p. č. 959/22
(cca 21 m2) v kat. území Luby I neschválilo. O pozemky požádali manželé Remžovi.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
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♦ Zastupitelé projednali žádost pana Josefa Běleji o pronájem pozemku části p. č. 937/7 (76 m2) v kat. území Luby I.
ZM schválilo záměr pronajmout pozemek část p. č. 937/7 (76 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo projednalo žádost paní Evy Pospíšilové o pronájem pozemku části p. č. 1875/1 v kat. území Luby I.
Zastupitelstvo města schválilo záměr pronajmout pozemek část p. č. 1875/1 (cca 400 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost pana Štefana Plachého o pronájem pozemku části p. č. 3083/2 v kat. území Luby I, který
chce užívat jako zahradu.
Zastupitelstvo města schválilo záměr pronajmout pozemek část p. č. 3083/2 (1200 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost pana Štefana Plachého o prodej části pozemku p. č. 1497/1 v kat. území Luby I.
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat pozemek část p. č. 1497/1 (cca 80 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Kacrové o prominutí úroků z dluhu, který vznikl z důvodu pozdních
úhrad nájemného za byt za období listopad 2006 až červen 2007. Dlužný úrok činí dle vyjádření exekutora hodně
vysokou částku. Vzhledem k tomu, že není jisté, zda paní Kacrová po uhrazení dlužné částky nebo její části
komunikovala s exekutorem, není jisté, zda vypočtená částka úroku je správná. Než bude ZM rozhodovat
o odpuštění úroku, vyzve paní Kacrovou o uvedení skutečné výše dlužného úroku.
Tento postup odsouhlasili všichni zastupitelé.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost paní Olgy Odlasové o pokládku nového povrchu v ulici Růžový Vrch. Ze žádosti
není zcela jasné, zda má na mysli místní komunikaci s asfaltovým povrchem nebo účelovou komunikaci bez
asfaltu, která není určena pro veřejnou dopravu. Zastupitelé odsouhlasili, aby se žádostí zabýval výbor pro
výstavbu a investice a případně zařadili opravu do plánu oprav na příští období.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Pan starosta seznámil zastupitelstvo s přípravou další části rekonstrukce v MKS. Jedná se o rekonstrukci
elektroinstalací a veškerých povrchů a zařízení v 3. NP, které využívají nájemci (Luběnky, vinárna). V současné
době se dokončuje projektová dokumentace a práce by měly být zahájeny do konce září. Zastupitelstvo vzalo
informaci na vědomí.
♦ Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemku části p. č. 2577/5 (172 m2) v kat. území Luby I od Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj za účelem budoucího převodu do majetku města po vybudování
cyklostezky.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení věcného břemene s Lubskou Kalorou, s. r. o., jejímž předmětem je uložení
teplovodu do pozemků p. č. 2637/3, 187/1, 2637/10, 2637/2, 114/1, 3025/1, 108, 186, 109 a 2637/7, to vše zapsané
na LV pro město Luby v kat. území Luby I. ZM schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s Lubskou
Kalorou, s. r. o. na pozemky p. č. 2637/3, 187/1, 2637/10, 2637/2, 114/1, 3025/1, 108, 186, 109 a 2637/7 v kat.
území Luby I, a to bezúplatně.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM bylo informováno o výsledku výběrového řízení na zakázku VZ13/2020 – Vzduchotechnika-MŠ Luby.
Nejvýhodnější nabídku (jedinou) podala firma KLIMA GROUP s. r. o. s nabídkovou cenou 275 958,65 Kč včetně
DPH. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž vzduchotechniky do MŠ Luby
s firmou KLIMA GROUP s. r. o. za nabídkovou cenou 275 958,65 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Pan starosta seznámil ZM s dopisem od pana Müllera, kde si stěžuje na parkování u panelových domů U Pily.
Konkrétně mu vadí, že na volných místech zaparkuje kdokoliv, kdo nebydlí v PD U pily a požaduje vyhrazení
parkovacího místa za úplatu. Zastupitelé se dohodli, že do chvíle, než bude dokončena revitalizace území okolo
panelákových sídlišť, nebudou v těchto lokalitách vyhrazovat parkovací místa za úplatu.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 12. října od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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