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Znovuobjevený náhrobní kámen v Lubech
Při stavebních úpravách v městském parku (výstavba propojovacího schodiště mezi dolní a základní
školou) byl v říjnu 2014 nalezen v prostoru pod Základní uměleckou školou náhrobní kámen.
Zaměstnanci firmy, která stavbu schodiště realizuje, nález nahlásili a vedoucí Technických služeb, Ing.
Martin Lukeš, ho nechal převézt na dvůr TS.
Byl jsem o nálezu informován a jel se na něj podívat. Na první pohled mě
potěšilo, že nebyla poškozena přední část s vytesaným nápisem i to, jak byl
text, po tolika letech v zemi, krásně čitelný. Bagr ho naštěstí při hrabání
zachytil za zadní část, kde zanechal jen málo patrné stopy.
Na náhrobním kameni je vytesán tento text:
Na památku na našeho hodného nezapomenutelného jediného syna a bratra,
poddůstojníka letectva Josefa Müllera.
Padl 10.1.43 u Kubáňského předmostí (Kavkaz) ve 23. roce života.
Společně s Tomášem Lencem, naším kronikářem, jsme si řekli, že by bylo
zajímavé zjistit trochu více o tehdy schönbašském občanu Josefu Müllerovi,
ale také, jak se náhrobní kámen dostal do míst, kde byl nalezen.
Dobré kontakty na bývalé schönbašské občany má Dr. Alfred Elbert, žijící v německém městě Burscheid
(jeden z iniciátorů opravy Mariánského sloupu v roce 2004, na který pomocí sbírky od bývalých občanů
přispěl částkou 3.000 €). Vše jsem mu popsal a čekal, zda něco zjistí. A ejhle – za dva dny jsem měl
odpověď, která nás s Tomášem posadila téměř „na zadek“. Dozvěděli jsme se, že sestra Josefa Müllera
ještě žije! Bydlí v německém městě Xanten v jižním Porýní, jmenuje se Inge van Hüth a má 89 let. Tak to
jsme opravdu nečekali.
Dr. Elbert se obrátil na bývalého schönbašského občana, pana Hanse Dörnera. A jaká náhoda – on byl
sousedem Müllerových a s Inge si jako děti hráli. Nu a kontakt na ní má dodnes. Dörnerovi bydleli
v tehdy Zámecké ulici (dnes Masarykova), v domě č.p. 256 (žila zde rodina školníka Václava Kubíka,
jedná se o budovu vedle hudební školy). A Müllerovi žili v Zámecké ulici č.p. 178, což je dnes hudební
škola.
Když jsme se toto vše dozvěděli, domluvili jsme se s vedoucím TS Ing. Martinem Lukešem, že náhrobní
kámen umístíme na hřbitov vedle 5 pomníků, postavených na památku padlých v 1. světové válce.
Od pana Dr. Elberta jsme se následně dozvěděli, že paní van Hüth byla zprávou o nálezu náhrobního
kamene velice dojata. Když se později dozvěděla, že
jsme kámen umístíli na hřbitově, neměla dojetím slov.
S paní Inge van Hüth jsem se spojil písemně, později
jsme si párkrát i zavolali. Požádal jsem ji, zda by mi
nemohla v krátkosti poskytnout informace, abychom
popsali historii rodiny i náhrobního kamene. Vše,
včetně několika fotografií (rodiče, Josef Müller, …)
jsem obdržel.
Aby občané města a návštěvníci hřbitova věděli, co je
na kameni napsáno a kde se tu vzal, nechalo město
zhotovit dvojjazyčnou tabulku a dále keramickou
fotografii Josefa Müllera, která chyběla (bude
přidělána, až to dovolí počasí).
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Přečtěme si nyní, co se událo.
Otec paní Inge van Hüth, Andreas Müller, byl dědicem firmy: „Josef Müller – Fabrikation und Saiten“
v Schönbachu. Dům i firmu převzal po svém otci. Ve firmě se vyráběly a prodávaly housle. Dodavateli
strun, struníků, atd. byli další místní rodinné firmy. Otec byl aktivním členem v schönbašském hudebním
spolku a uměl zahrát na několik nástrojů.
Její matka, Franziska Müllerová, si otevřela ve třicátých letech v Chebské ulici obchod s látkami
a ručními pracemi.
V letech 1944 – 45 pracovala paní van Hüth u Červeného kříže v uprchlickém táboře, který se nacházel
v budově školy. Byla zde asistentkou MUDr. Jana Reinla. Zde se poznala se svým pozdějším manželem,
se kterým 31. července 1945 uzavřela sňatek. V roce 1945 s ním opustila město, protože její muž byl
poslán domů, do Xantenu. Nákladními auty byli dovezeni přes hranice a pak se mnohdy dobrodružnými
cestami dostali do Xantenu.
Její matka byla v roce 1946 vysídlena, stejně jako mnoho ostatních. Otec byl toho času v zajetí
v Norimberku. Matka šla nejdříve k příbuzným do městečka Fischen, kde se po čase setkala s manželem.
Společně pak odjeli za dcerou do Xantenu.
A nyní se dostáváme k bratrovi Josefovi. V Chebu (tehdy Eger) si udělal maturitu, byl povolán na vojnu
k Wehrmachtu a chtěl následně dále studovat. Bohužel začala během vojenské služby válka. Ještě jednou
se krátce dostal domů. Další informace o synovi už neměli. Až v květnu 1943 se rodina dozvěděla
smutnou zprávu, že v lednu téhož roku padl při bojích u Kubáňského předmostí na Kavkaze.
Rodina na jeho památku nechala zhotovit náhrobní kámen a umístila ho na zahradě. Není známo kdy, ale
velice pravděpodobně krátce po válce došlo k jeho povalení a zasypání zeminou. Jednalo se přeci
o německý náhrobní kámen, a po válce bylo vše německé – díky hrozné válce – špatné.
Mnozí si nyní – byť již 70 let po válce - možná řeknou, proč dáváme na hřbitov náhrobní kámen
německého vojáka, který bojoval v Hitlerově armádě, která světu přinesla hodně neštěstí a miliony
mrtvých.
Na druhou stranu – byl mladý Josef Müller rád, že musí za tento fašistický režim bojovat? Šel nadšeně do
bojů na východní frontě? Tušíme, že ne, jako většina vojáků, kteří na té či oné straně museli do války.
Kdo rád dnes a denně riskuje svůj život? Josef Müller byl občanem tehdejšího Schönbachu, narodil se zde
a ve věku 23 let padl v nesmyslné válce. Co více dodat?
Byl-li náhrobní kámen v zemi dejme tomu od roku 1946, čekal celých 68 let na své znovuobjevení.
Přemístěním na místní hřbitov se duše Josefa Müllera dočkala svého posledního klidu, jak to vyjádřila
jeho 89letá sestra Inge.
Jan Kreuzinger a Tomáš Lenc

Andersenova noc, soutěže, hry, četba, průvod.
27.3.2015 se bude v knihovně opět nocovat. Přihlásit se mohou dětí 1. - 6. tříd základní školy,
přihlášky lze vyzvednout v knihovně, vyplněné a podepsané jedním z rodičů je třeba odevzdat
do 24.3.2015 knihovnici do 17.30 hodin. Seznam účastníků bude vyvěšen na nástěnce
26.3.2015. Počet míst je vzhledem k malým prostorám knihovny omezen, proto neváhej
s registrací. Jelikož se vloni osvědčil lampionový průvod, můžeme si ho i letos zopakovat, také
čtení z knížek mělo úspěch a tak si každý nocležník přineste svoji oblíbenou knížku k prezentaci
a dobrou náladu.
Co potřebuji s sebou: karimatku (nebo jinou podložku na spaní),
spacák, malý polštářek na spaní, přezůvky, baterku, svačinu, pití,
toaletní potřeby (kartáček na zuby, zubní pastu, ručník), knížku,
lampion.
Podmínky: nesmím dlužit knihy knihovně, musím mít zaplacený
registrační poplatek pokud jsem členem knihovny, včas
odevzdanou přihlášku (do 24.3.2015)
Vlasta Tomanová
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Spokojený život neplatičů
Dovolte mi, abych se s vámi podělil o jeden pohádkový příběh.
Povídají si u piva dva pánové (pro lepší identifikaci je nazývejme např. pan S. a pan T.).
Pan T se ptá: „Chodíš do práce, podnikáš, jak to máš s daněma? Daňové přiznání se blíží.“
Pan S. na to: „Neblázni, takový věci to já nedělám.“
T: „Vždyť máš na hřišti bufík, ne?“
S: „To jo, kámo, ale to se dělá jinak. Pěkně v klidu, elektriku tam neplatim, nájem nemám, vodu
neplatim, tržby jdou do kapsy, prostě podnikám, ne? Přece to nebudu cpát státu.“
T: „Jo máš pravdu, vždyť ty ani nemůžeš ofiko, máš dluhy, viď? Slyšel jsem, že dlužíš asi 100 000 Kč
i na nájmu. To tě tam nechávají ještě bydlet, jo?“
S. „Ses zbláznil? To víš, že nenechávaj, ten dluh je ještě větší, proto jsem se přestěhoval vedle
k soukromníkovi a mám klid.“
T: „ A tomu soukromníkovi jako nájem platíš?“
S: „To je jasný, jinak by mě vyhodil.“
Pevně doufám, že v našem městě to funguje jinak a že takové pány S. tady nemáme. V nejbližších dnech
proběhne závěrečná fáze řešení našich neplatících spoluobčanů, na které starostka, místostarosta,
zastupitelé a právníci velmi intenzivně pracují. Nový občanský zákoník nám otevřel rychlejší cestu. Já se
však zamýšlím nad tím, jak může někdo opakovaně neplatit nájem (třeba 2, 3 i 4 roky) a jeho dluh
dosáhne statisícových částek. Takový člověk se přece tohoto jednání dopouští úmyslně a máme důvod se
domnívat, že všude okolo řádně platí. Toto není v pořádku. Budu rád, když právníci vypracují posouzení
takovýchto exemplárních neplatičů s odůvodněním, zda se např. nejedná o podvod či upřednostňování
věřitele. Pak by u těchto lidí přicházelo na řadu případně podání trestních oznámení. Dlužná částka na
nájemném ve výši 4 700 000 Kč totiž není sranda a všichni slušní občané našeho města si jistě umí
představit, co by se za tyto peníze dalo dobrého vymyslet.
Bc. Petr Pavlovský

Mimořádné opravy bytového fondu,
schválené ZM pro rok 2015
název akce
oprava vstupu k PD Tovární 94 (chodník)
betonové žlaby a dlažba Tovární 91-94
nátěr venkovního zábradlí u PD
oprava komína kotelny Tovární 726
opravy balkónů v havarijním stavu
výměna dlažby a žlabů u PD Na Louce 95,96,740,741
malování spol. prostor a rozvaděčů (vlastními pracovníky)
oprava střechy Chebská 2 (Vrba)
oprava omítek a soklů domů v Chebské ulici
výměna oken Chebská 242, 243 a 244 (čelo)
opravy bytů – bytová jádra

rozpočet
10 000 Kč
110 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
55 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
150 000 Kč

další nepředpokládané opravy
součet

200 000 Kč
940 000 Kč

Správce bytového hospodářství navrhuje prodej domů Chebská 2, Chebská 544 a Zahradní 344.
Rozdíl mezi předpokládanými příjmy z nájemného a výdaji na správu a běžnou údržbu pro rok 2015 činí 3 587 000,- Kč.
Z této částky se musí přednostně ještě uhradit splátka úvěru včetně úroků ČSOB (úvěr na nová plastová okna a dveře) ve
výši 1 280 000 Kč a zbyde 2 307 000,- Kč.
V roce 2015 budou běžné příjmy roku o 1 367 000,- větší než běžné výdaje včetně splátky úvěru a plánovaných
mimořádných oprav. Tato částka bude použita na hrazení ztrát. Ztráty jsou jednak za neobsazené byty, a jednak za
neplacení nájmu a služeb. V roce 2014 dlužná částka za neplacení nájmu a služeb poskytovaných v nájemních bytech
meziročně vzrostla o 477 831,- Kč.
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Sociální komise zahájila svou činnost
V měsíci únoru se poprvé sešli členové sociální komise. Hlavním programem jednání bylo ujasnění si
náplně její činnosti.
Na řadu přišly i konkrétní problémy, které se v poslední době v Lubech řeší.
To, že ordinace MUDr. Fučikovské byla přestěhována po dobu rekonstrukce zdravotního střediska do
dolní školy, není žádnou novinkou. Jedná se samozřejmě o provizorní řešení zajištění zdravotní péče pro
lubské občany, které s sebou nese i jisté problémy. Nejvíce si pacienti stěžují na nepřehlednost pořadí
vstupu do ordinace lékařky. Většina z nás samozřejmě dodržuje zásady slušného chování, jde si sednout
do čekárny a čeká, až na ně přijde řada. Bohužel jsou ale mezi námi i tací, kteří si stoupnou rovnou před
ordinaci a nějaké pořadí příchodu nerespektují a předbíhají. Samozřejmě, že není v moci sestřičky to
uhlídat. Na jednání komise jsme se dohodli, že paní Kutmanová vyrobí kartičky s čísly, které si pacienti
při příchodu vezmou, a sestra podle nich bude pacienty vyvolávat. Snad se tím malinko zabrání
předbíhání a následovným nepříjemným dohadům mezi lidmi.
Paní Nesvadbová vznesla v diskusi připomínku, že nemocní lidé často nevědí, na jaké kompenzační
pomůcky mají nárok. Proto jsme se dohodli, že každý člen sociální komise bude mít u sebe brožurku se
seznamem kompenzačních pomůcek a případným zájemcům poradí, jak dále postupovat. Informace podá
i zdravotní sestřička Kamila Buchnerová přímo v ordinaci lékařky.
Lidé často nemají ponětí, o jaké sociální dávky by si mohli zažádat. Proto se v následujících vydáních
Lubského zpravodaje vždy zaměříme na určitou sociální dávku a sdělíme Vám o ní základní údaje.
Začínáme dávkami sociální podpory, a to přídavkem na dítě a rodičovským příspěvkem. V dalším měsíci
se zmíníme o příspěvku na bydlení, porodném a pohřebném.

Dávky státní sociální podpory
Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou
poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny
s příjmem do 2,4 násobku životního minima. Přídavek na
dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.

Věk nezaopatřeného Přídavek na dítě
dítěte
měsíčně
do 6 let
500 Kč
6 – 15 let
610 Kč
15 – 26 let
700 Kč

Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně
pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do
4 let věku dítěte.
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního
vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti
s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím
i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve
vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší
nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního
vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou,
maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací
základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je
možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek
v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let
věku dítěte.
Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě, mladší 2 let, navštěvuje jesle, mateřskou školu
nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci.
Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení
pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně
postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku
v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na
pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení

Lubský zpravodaj

březen 2015

strana 5

pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky
věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat
sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Upozornění
Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Podrobnější informace můžete nalézt na
integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/. Úplné podmínky pro přiznání dávek státní
sociální podpory jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní
situaci vysvětlí pracovníci Úřadu práce České republiky.
Převzato z http://portal.mpsv.cz/
Mgr. M Hrabovská, předsedkyně sociální komise

Výroční zpráva SK Luby za rok 2014
Prvním a nejdůležitějším úkolem zpočátku sezony je vždy příprava celého sportovního areálu. Veškeré
přípravné práce řídí náš správce, pan Kubík starší. Nejvíc pozornosti je třeba věnovat válcování
tenisových dvorců a následnému doplnění antuky. Všechny práce jsme prováděli na 3 jarních brigádách
svépomocí (odpracovalo se cca 120 hodin a to mimo hodin, které odpracoval správce).
V roce 2014, bylo zvoleno na VH Sportovního klubu nové vedení. Prvořadým úkolem bylo zabezpečit
zdárný chod tenisových dvorců a plážových hřišť jak pro naše členy, tak pro širokou veřejnost. To se
podařilo. Členská základna se v průběhu roku rozrostla na celkem 38 členů, včetně 11 dětí, které chodí
hrát převážně s rodiči.
Snažili jsme se vyvolat jednání s volejbalisty a nohejbalisty ohledně hraní v areálu, ale ani jeden oddíl
nemá zájem upravovat si příslušné kurty, což je velká škoda. Protože v průběhu roku rostl zájem o tenis,
rozhodli jsme se, že v roce 2015 zakoupíme větší množství antuky, nové umělé lajny a kurt č. 3
zprovozníme jako tenisový.
Velkým úspěchem bylo uspořádání dvou tenisových turnajů. Začátkem července to byl turnaj jednotlivců
s účastí 14 hráčů z Lubů, Plesné a Aše. Ceny byly zajištěny díky sponzorským darům, tak finančně
z rozpočtu klubu. Koncem srpna jsme uspořádali tenisový turnaj ve čtyřhrách, kterého se zúčastnily
4 páry. Oba turnaje měly vysokou sportovní úroveň, a hlavně se hrálo vždy v duchu fair-play.
Občerstvení v průběhu turnajů zajistil náš člen Standa Břinčil za pomoci Vlaďky Kulované.
Konec sezony je vždy spojen s nepopulární závěrečnou brigádou na zazimování všech sportovišť celého
areálu. Této brigády se zúčastnilo bohužel 5 členů (jeden z Lubů a 4 z Plesné), což bylo velkým
zklamáním a je to výzva pro vedení klubu, aby v roce 2015 byla účast větší.
Věříme, že rok 2015 bude minimálně tak úspěšný jako rok 2014. Vedení klubu již připravuje plán
činnosti na novou sezónu včetně valné hromady klubu.
Na závěr je také potřeba poděkovat všem členům klubu, správci areálu, všem našim příznivcům a také
sponzorům:
Město Luby; ELROZ, a. s.; Truhlářství Kyselák; Akord Kvint, s. r. o.; autoopravna Molodovec; drogerie
U Knapčíků; Koudelka Petr; restaurace U Kostela; Maso – uzeniny Hadvig; FP Technik, s. r. o.; Ateliér
Saldo, pan Aulický; restaurace Fialka, potraviny U Černovských; Břinčil Stanislav; potraviny Bohouš;
pan Winkler; autoopravna Josefi; plynoservis Merhout; kadeřnictví Paulovičová; truhlářství Bartoš;
autoservis Svoboda; pokrývačství Pelikán; zednické práce Maruščák a elektroopravy Láďa Hrbek
Za Sportovní klub Luby Jan Pěnkava, předseda

Popis modelky
Jednoho večera jsem jela s rodiči na večeři. Když jsme přišli do restaurace, usadili jsme se u posledního stolku
vedle okna. Začala přehlídka o nejhezčí modelku světa. První modelka nás moc nezaujala. Druhá už byla hezčí, ale
pořád to nebylo ono. Když nastoupila třetí kráska, která měla zajímavě sepnuté vlasy malými skřipci dozdobené
stříbrnými třpytkami, hned jsem věděla, že vyhraje. Měla krásné modré oči s namalovanými řasami. Nos jak
knoflíček a pod ním rudě namalovaná malá ústa. Její krk zdobil náhrdelník, který měl bílý kamínek uprostřed,
náhrdelník byl svou propracovaností sladěný s náušnicemi. V červených přilehlých šatech jí krásně vynikala
postava. Nohy modelce zkrášlovaly černé lodičky. A jako módní doplněk měla černou listovou kabelku. Nakonec
modelka vyhrála první místo.
Eliška Kratinová, 6. třída
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Pozvánky na koncert
Statek RIEDELHOF v Eubabrunnu Vás zve na kulturní akce, na kterých se představují umělci
z různých zemí s různými hudebními žánry. Každý měsíc uvedeme konkrétní nabídku.
V sobotu 14. března
od 20.00 hodin vystoupí:
Ben Mayson
zpěv + piano + host Micha Winkler (pozoun)
Mistr soulu a gospelu. Tak byl kdysi nazván renomovaným hudebním
časopisem. Umělec, který dokáže svým charismatickým soulovým
projevem získat a nadchnout posluchače.
V sobotu 28. března od 20.00 hodin vystoupí:
Standa Barek – kytarový virtuos z Prahy
Mezi vystoupeními ve Švýcarsku, České republice, Rakousku, Japonsku, USA a v
Mexiku se Stanislav „Standa“ Barek opět jednou zastaví na Riedelhofu. Jeho široký
repertoár na klasické kytaře sahá od ragtimu a blues přes Beatles až po lidovky jeho
rodné země. Hraje také vlastní kompozice a některé skladby bude provázet zpěvem.
Vstupné pro české návštěvníky je 5,- €.

No tak, lidi – neblbně
neblbněte!
Doma celkem poctivě třídím odpady a tak jsem nedávno opět odvážel papír a plasty. Plastový kontejner
byl téměř prázdný, zato papírový téměř „přetékal“. A protože jsem nechtěl papír brát zpět domů, snažil
jsem se udělat trochu místa. Papírové krabice jsem sešlapal (proč to proboha neudělá každý sám??? – to
samé platí i pro PET lahve!!!), hned přibylo místo. Beru snad poslední krabici, a co nevidím? Plastový
kýbl plný mnoha dalších chuťovek, kolem kýblu staré hadry a další odpad, který do papíru rozhodně
nepatří.
A tak si říkám, co je to za lidi, kteří tohle dělají. Mohlo se stát, že plastový kontejner byl v té době plný –
OK. Ale pak přeci nehážu plast do papíru, ale nechám ho třeba stát na zemi (byť ani to asi není správná
varianta). Ale pořád lepší, než znečišťovat separovaný odpad. Ale hadry a další „chuťovky“ – co ty tam
dělají??!!
Totéž platí pro sklo a plasty. Co tam mnohdy vidím, mi hlava nebere. Je dost dobře možné, že takto
znečištěné kontejnery nejdou do separovaného odpadu, ale skončí mezi komunálním odpadem. A čím
více komunálního odpadu město (= my, obyvatelé) vyprodukuje, tím více se platí. Mnoho lidí, a to nejen
u piva, nadává, jak je ten odvoz odpadu drahý (600,- Kč/osobu), ale na druhou stranu svým
nezodpovědným přístupem ke zvýšení této částky aktivně napomáhají.
No tak, lidi – už neblbněte! Copak je to tak složité hodit papír k papíru, sklo ke sklu a plast k plastu?
V naději „na lepší zítřky“ Jan Kreuzinger

O tlustém Otovi
Za devatero silnicemi a devatero kolejemi stál panelák, ve kterém bydlel kluk Ota. Ten vážil přibližně
osmdesát kilo a chodil do čtvrté třídy základní školy. Hodně rád sedával u počítače, tabletu nebo mobilu.
Jednou se vydal Ota s kamarády ven prozkoumávat praskliny ve skalách. Kluci pobíhali po krajích skal
a turisti na ně křičeli: „Nespadněte, neubližte si!" Když v tom Ota šlápl moc na kraj skály a podjela mu
noha. Vzápětí se kluci otočili. Ota tam nebyl. Podívali se ze skály a uviděli ho, jak se drží jenom kousku
skály. Kamarád Jirka Otu povzbuzoval, ať se přitáhne. Jenomže on řekl, že nemá vůbec žádnou sílu.
Kluci podali Otovi ruku a řekli mu, ať se jich chytí, jenže pak si uvědomili, že Ota je moc těžký a že by je
s sebou stáhl dolů. Už si nevěděli rady, a proto raději zavolali hasiče. Ti Otu sundali. On si pak uvědomil,
že kdyby nebyl tak tlustý a slabý, přitáhl by se. A od té doby myslí Ota víc na zdravé jídlo než na počítač.
Miroslav Šístek, 7. třída
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci březnu 2015 oslaví významné životní výročí tito občané města
Luby:
Görnerová Marie
Horčičková Ludmila
Kubincová Jana
Kuchta Ivan
Pěnkavová Marie
Salaj Josef
Sandner Antonín
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

•

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

Humor
„Panebože, dej, aby má žena nebyla nemocná, to
raději já.
Panebože, nedopusť, aby byla nešťastná, to raději já.
Nedovol, aby ovdověla, to raději já …“

2x poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat zaměstnancům technických služeb a panu Šímovi se synem za jejich
obětavou a perfektní pomoc při stěhování ordinace
do náhradních prostor. Bez nich by se nám stěhovalo podstatně hůř a hlavně déle.
MUDr. Dana Fučikovská
Děkuji.
Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu
Odboru správy majetku města Luby Ing. M. Lukešovi a všem zaměstnancům tohoto odboru za pomoc při pátrání po pohřešované osobě dne
17. února 2015. Naše "technický" jsou prostě nejlepší.
František Záplata ml.

Jménem celé naší rodiny Vám děkujeme za
účast při posledním rozloučení s naším
tatínkem, panem Karlem Lukešem
Martin Lukeš a Silvie Střelková

•
•

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen
Tetra hnědá
a Dominant kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý.
Stáří slepiček:
14 – 19 týdnů - cena 149 – 180 Kč/ks, dle stáří
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodeje se uskuteční:
Luby - u benzínové pumpy

v sobotu 14. března
ve 14.35 hodin
Případné bližší informace Po - Pá 9.00 - 16.00 hod:

601576270

606550204

28605840

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky
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Město hledá partnera
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, v posledních letech se velmi intenzivně řeší spolupráce s TJ Strunal. Toto téma je pro nás
zastupitele velmi důležité. Opakovaně jsme tento problém řešili na mimořádných pracovních poradách
a dohodli jsme se, že se obrátíme na Vás, naše občany, abychom se společně pokusili situaci pochopit
a řešit efektivněji.
Za poslední 4 roky město poskytlo TJ Strunal finanční prostředky ve výši 645 000 Kč. Menší část těchto
prostředků (zhruba 1/3) šla v rámci TJ na činnost stolního tenisu, ostatní prostředky byly určeny pro
fotbalisty. Oddíl stolního tenisu vždy řádně doložil vyúčtování, ale oddíl fotbalu jsme často uháněli po
termínu o doložení veškerých účetních dokladů. Komunikace nebyla růžová. V posledních týdnech
vlastně nevíme, kdo bude dál TJ Strunal řídit. Situace je velmi nepřehledná, komplikovaná a smutná.
Město nemůže vstupovat do činnosti TJ Strunal. Dávat peníze na podporu, jako hlavní (vlastně jediný)
sponzor, bychom měli a také chceme. Vše ale podle rozumných pravidel.
Podpora města měla směřovat hlavně k dětem. Proč k dětem? Každý z nás jistě má, nebo může mít
nějakého „koníčka“, kterého si platí. Město, aby bylo pokud možno spravedlivé, musí hledat rovný klíč.
Po dlouhých diskuzích, které se vedly napříč všemi zastupitelstvy, jsme tedy začali podporovat hlavně
děti. Pro představu: do naší školy chodí 180 dětí. Ve sportovních klubech jich máme cca 80 (na
zbývajících 100 dětí „nesportovců“ nesmíme zapomínat!). Při rozdělování prostředků jsme vycházeli
z toho, kolik každý žadatel má ve svém klubu dětí – Lubáků. Narazili jsme na další problém:
registrovaných, nebo skutečně aktivních? Najít tedy spravedlivý klíč není vůbec jednoduché. Snažili jsme
se tedy na základě žádostí podpořit přiměřeně veškeré žadatele. V roce 2013 zastupitelstvo dokonce
schválilo, k obvyklým 150 000 Kč, dalších 100 000 Kč na mimořádné investice do TJ Strunal (převážně
fotbalové zázemí). Pro informaci, připojuji tabulku finanční podpory města Luby:
2011
TJ Strunal
Sportovní klub
Golf
Junák
celkem za rok

2012

2013

2014

150 000 150 000 250 000 95 000
10 000
5 000
5 000
5 000
15 000
5 000
5 000
5 000
17 000 20 000 20 000 20 000
192 000 180 000 280 000 125 000

celkem za
klub
645 000
25 000
30 000
77 000
777 000

Bohužel se nám nedaří, ani za těchto finančních podmínek, fotbalový klub stabilizovat. Překvapují nás
stále další a další starosti, jako např. vysoké faktury za vodu, ve výši cca 28 000 Kč (přestože jsme
v minulém období vybudovali napájení na zavlažování z rybníka a pro potřebu sportovců slouží vrt).
Současný počet dětí ve fotbalovém oddíle je cca 40 žáků a 20 dospělých. Plně si uvědomujeme, že práce
s dětmi je k nezaplacení a nezaplacená. Podle informací rodičů se bohužel málokdy sejde celá fotbalová
jedenáctka. Není to prostě vůbec jednoduché.
Jako zastupitelům města nám chybí zpětná vazba z fotbalového klubu. Velmi si vážíme činnosti všech
lidí, kteří se kolem sportu, ve svém volném čase, obětavě a zdarma, angažují. Rádi bychom apelovali i na
rodiče dětí, aby se pokusili komunikovat se svým klubem a případně městem. Společně bychom chtěli
najít řešení, jak pomoci nastartovat činnost našich fotbalistů a případně personálně oživit TJ Strunal
Luby.
Město skutečně hledá partnera, který by chtěl tyto administrativní záležitosti zastřešovat a tím by dopřál
více klidu všem dobrovolníkům a trenérům na jejich práci. Vždyť naši malí fotbalisté jsou šikovní a jistě
si naší pomoc zaslouží, protože bez ní fungovat nemůžou. Šikovní jsou samozřejmě i díky trenérům
a rodičům, jimž patří také velké poděkování.
Poděkování za práci s dětmi posíláme také na Golf, Junákům a samozřejmě oddílu stolního tenisu, kteří
za výrazně nižší finanční podpory, dělají městu také ohromnou radost. Sportovní klub se pomalu probouzí
ze „zimního spánku“ a věříme, že i zde se budeme těšit společným, sportovním, zážitkům.
Bc. Petr Pavlovský
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Dětský divadelní kroužek při MěDDM Luby
Dne 16.2.2015 zahrály děti z dětského divadelního
kroužku dětem ve školní družině pohádky
Kouzelná píšťalka a Hrnečku vař.
Děti měly krásné kostýmy, se kterými jim pomohli
rodiče, děkujeme. Pohádky se moc líbily dětem
i vychovatelkám.
Paní
ředitelka
Bc. Olga
Taušnerová odměnila děti sladkostmi.
Dne 23.2.2015 jsme s dětmi šly pohádky zahrát
i dětem do Mateřské školy Luby. I tam měly děti
úspěch, sklidily velký potlesk a velké pochvaly od
p. učitelek a paní ředitelky. Všem se líbily krásné
kulisy, velký hrad a krásná chaloupka, kterou pro
nás vytvořil p. Vladimír Kada, moc mu děkujeme.
Poděkování i vedení ZŠ Luby, že děti uvolnily na
vystoupení.
Nacvičit takové pohádky znamená spoustu zkoušek, textu, který se děti musí naučit zpaměti.
Byly jste šikovní Eliško Kratinová, Markétko Ryzlerová, Natálko Kratinová, Adélko Žaludová, Denisko
Housková, Zoe Sokolová, Matěji Sokole, Jakube Pauloviči.
Hana Šimková, vedoucí kroužku.

HLEDAJÍ SE TRENÉŘI
TJ Strunal Luby, oddíl kopané, hledá do svých řad trenéry mládeže.
Budeme vděčni za každého dobrovolníka, který chce pomoci a věnovat svůj volný čas dětem.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 774 089 565.

Udělejte si výlet
.. do Markneukirchenu (10 km)
» Muzeum hudebních nástrojů - www.museum-markneukirchen.de
» Framus-muzeum - www.framus-vintage.de
» Skleněný selský statek Siebenbrunn
» Bismarkova věž - rozhledna
Na obrázku vlevo je záběr z výstavby skladu, později kytarárny n.p. Cremona. V pozadí vlevo dům, kde
dnes bydlí dvojčata Křivanovi, za nimi dům bývalého lékaře MUDr. Reinla. Budova byla dokončena
v roce 1957.
Na obrázku vpravo první benzínka v Sokolovské ulici.
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Nakládání s odpady
V poslední době se opět velmi často mluví o problematice odpadů, především o kovech a bioodpadech. ČR neplní
závazky vyplývající ze směrnic EU ohledně snížení množství ukládaného odpadu na skládky. Z tohoto důvodu byl
vypracován nový Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024. Jeho součástí je i novela zákona
o odpadech, která zavádí pro obce povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologických odpadů
a kovů. Ve stručnosti vám popíši nakládání s odpady v Lubech a novinky vyplývající z novelizace zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Město Luby vybírá poplatek za komunální odpad, který se dále třídí dle obecně závazné vyhlášky obce na
jednotlivé složky.
Směsný komunální odpad (SKO) – to je ten odpad, který končí v popelnicích. Od roku 2024 ho již nebude možno
volně ukládat na skládkách, což přinese větší finanční zatížení za likvidaci. Cílem tedy je, aby tohoto odpadu již
teď končilo na skládkách z ekologických i finančních důvodů co nejméně. Městu se daří postupně snižovat
množství vyprodukovaného odpadu v Lubech. V roce 2011 jsme vyprodukovali 484 t SKO a v roce 2014 445 t.
Objemný odpad – svoz se provádí 2x ročně (duben, říjen). Kromě toho lze tento odpad přivést během roku na
sběrné místo – Masarykova 200, areál OSMM. V případě potřeby je možno objednat odvoz (za úplatu). Poplatek za
tuto službu není veliký a pohybuje se v řádu desetikorun. Někteří obyvatelé panelových domů se zbavují odpadu
nezákonným způsobem a vyhazují ho bez domluvy s odborem správy majetku města ke kontejnerům na odvoz
komunálního odpadu. Náklady na likvidaci takto odloženého odpadu budou původci vyúčtovány. V případě
opakovaného porušování vyhlášky bude obec postupovat podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Ročně se při hromádkách odveze kolem 70 t odpadu, což obnáší finanční náklady kolem 140 000 Kč.
Separovaný odpad (papír, sklo, plasty) – ve městě je celkem 18 nádob na sklo (vývoz 1 x měsíčně), 19 na plast
(vývoz 1x týdně) a 21 na papír (vývoz 1x14 dní). Ročně se odveze z města kolem 25 t papíru, 29 t plastů a 31 t
skla. Přestože se postupně sběrná síť rozšiřuje, nepřináší to vyšší výtěžnost, ale náklady. Za vytříděný odpad město
obdrží od společnosti EKO – KOM a.s. finanční odměnu, která bohužel již na pokrytí nákladů nestačí. Jen
v loňském roce město doplácelo 116 000 Kč.
Nebezpečné odpady – nebezpečné odpady se do roku 2011 sbíraly mobilním svozem spolu s jarními
a podzimními hromádkami. Od roku 2012 je mobilní svoz zrušen a občané mohou bezplatně využívat sběrné místo
v areálu odboru správy majetku města (OSMM) po celý rok. Tento systém zatím funguje. Odpadu se vybere více
než při mobilním svozu a za menší náklady. Pokud občan není schopen na sběrné místo nebezpečný odpad dopravit
či donést, může požádat o bezplatný odvoz.
Textilní materiál – v květnu 2014 město Luby uzavřelo smlouvu s firmou Dimatex na svoz textilu. Firma dodala
kontejnerovou nádobu bílé barvy, která je umístěna u zadního vchodu do MKS. Slouží nejen pro ukládání textilu,
ale také párované obuvi a hraček. V současné době máme již další nádobu, která bude umístěna v oblasti „starých
paneláků“. Tato služba není spojena s žádnými finančními náklady pro město Luby.
Elektroodpad – v oblasti zpětného odběru město uzavřelo smlouvu s hlavními společnostmi – Asekol, Elektrowin,
Ecobat a Ekolamp. Tyto společnosti zajišťují bezplatný odběr celého sortimentu elektroodpadů, světelných zdrojů,
výbojek, zářivek, baterií apod. Od občanů je tento odpad po domluvě odvážen zdarma.
Kovy – podle novely zákona má město povinnost zajistit místo na soustřeďování kovů. Kovy lze ukládat celoročně
na sběrné místo v areálu OSMM. Po domluvě možno využít dopravu zdarma.
Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) – zatím jde pouze o odpady rostlinného původu tj. odpady,
které neobsahují ani nepřišly do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu (odpady ze zahrad
a kuchyňské odpady rostlinného původu). Tento odpad má obec povinnost třídit každoročně minimálně v období
od 1. dubna do 31. října. Pro obce byla Ministerstvem životního prostředí vydána vyhláška, která určuje jakým
způsobem tyto služby možno zajistit. Na základě toho byl sestaven tento plán:
• Bioodpad z domácností – určeno především pro obyvatele panelových domů. Odpad bude ukládán do
speciálních sběrných nádob a vyvážen svozovou firmou v uvedeném období 1x týdně.
• Bioodpad z domácností a ze zahrad – určeno pro vlastníky nemovitostí. Odpad bude možno ukládat na sběrném
místě v zadní části hřbitova či na sběrném místě v areálu OSMM.
Toto je základní systém, který chceme dále vylepšovat. Město se zapojilo do dotačního programu vyhlášeného
Ministerstvem životního prostředí a má zájem o zakoupení 50 ks kompostérů, které by umožnily zájemcům
kompostovat biologický odpad na svém pozemku a dále 50 ks sběrných nádob na ukládání odpadu ze zahrad či
domácnosti. Buď tento odpad sami přivezou na sběrné místo, nebo mohou požádat o zajištění dopravy OSMM.
Tento odvoz však již bude zpoplatněn. Nejedná se o nic nového. Odvoz biologického odpadu ze zahrad již město
zajišťuje několik let.
Problematika odpadů je velmi komplikovaná a není možné zde popsat celou oblast. Pokud budete mít nějaké
nejasnosti ohledně odpadového hospodářství, kontaktujte odbor správy majetku města Luby na tel. 354 596 038.
Ing. Martin Lukeš – vedoucí odboru správy majetku města
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Marek Chudoba zazářil
Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol, jejímž
cílem je umožnit dětem porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními
talentovanými žáky.
Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí- gramatika
do 60 minut, sloh do 60 minut.
Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je jednotná pro celé území ČR a pořádá se každoročně.
Zúčastňují se jí žáci základních škol a víceletých gymnázií. Letos proběhl již 41. ročník.
Naše škola se OČJ zúčastňuje každoročně s velice pěknými výsledky. Za mého působení na této
škole jsme získali 3x postup do krajského kola, jednou až do kola národního, ačkoliv
v předchozích letech žádných větších úspěchů žáci ZŠ v Lubech v OČJ nedosáhli.
Pouze ve školním roce 2011/2012 jsme účast přerušili. Důvodem však nebyla nedostatečná
příprava žáků na olympiádu, nýbrž špatná komunikace bývalého vedení školy s vyučujícími. V té
době jsme podobně dopadli i s okresní soutěží v recitaci. Ze stejných důvodů jsme se dva roky
neúčastnili ani okresního kola recitace.
V letošním školním roce jsme v okresním kole olympiády z českého jazyka po jisté odmlce
patřili opět mezi nejlepší. Z 26 soutěžících z okresu Cheb naši žáci opravdu zabodovali.
Kristýna Nedvědová skončila na 19. místě, Marek Chudoba se se svým 2. místem probojoval do
krajského kola olympiády. Jediný bod mu chyběl k prvenství. Marek však předběhl své
spolužáky z víceletých gymnázií z Chebu, Aše, či Mariánských Lázní. Krajské kolo proběhne
začátkem dubna v Sokolově. Markovi přeji hodně štěstí. Je to opravdový bojovník.
PaedDr. Lenka Fialková
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POZVÁNKA
Turistický oddíl TJ Strunal Luby zve všechny zájemce o aktivní pohyb na

JARNÍ ROZCHOZENÍ v neděli 22. března
Sraz v 11 hodin na nádraží, vlakem pojedeme do Velkého Luhu a pak hezky
pěšky do Lomničky, dále směr Flussberk a Luby.
Odhadovaná délka trasy je ca. 10 km - to zvládne každý!
Těšíme se na Vaši účast.

Vyberte si v knihovně
Táňa Keleová-Vasilková: Ranč u dědečka.
Julka, hlavní hrdinka příběhu, se po rozvodu přestěhuje s dcerou Tamarou na samotu, do domu na úpatí hor, který
zdědila po milovaném dědečkovi. Rozhodne se začít nový život a zároveň si splnit svůj dětský sen – žít na ranči.
Jenomže ani vzdálené samotě se nevyhýbají citová vzplanutí, trápení a problémy…
Andrej Pogožev: Útěk z Osvětimi.
Šokující skutečný příběh člověka, jenž unikl z pekla Osvětimi.
Alena Ludvíková: Až já budu velká, napíšu román.
Autorka se po letech vrátila k deníkům, které v období od ledna 1944 do května 1945 vznikaly současně, ale na
různých místech – v Praze a Terezíně – a doprovodila je vlastním vyprávěním. Čtenářům se tak nabízí pohled na
realitu protektorátní Prahy očima dospívající dívky a zároveň otevřená výpověď její matky uvězněné v Terezíně.
Siegfried Obermeier: Dvorní šašek a čarodějnice.
Děj románu se odehrává na přelomu 14. a 15. století v období vlády Václava IV. a jeho druhé manželky Žofie
Bavorské střídavě v Bavorsku a Praze. Příběh velké lásky krásné lazebnice Anežky Bernauerové a bavorského
korunního prince Albrechta III.
Asia Bibi: Rouhání?
Skutečný příběh ženy žijící v Pákistánu. Odsouzena k smrti za to, že se při práci na poli napila vody…a tím ji
znesvětila…
Jaroslav Kmenta: Superguru Bárta.
Po tetralogii o zločinech v podsvětí přichází na řadu kniha o novodobých kmotrech české politiky. Chcete vědět,
jak to chodí ve světě vysoké politiky? Chcete znát, jak pracují novináři? Tato kniha vám otevře oči. Zjistíte, jaké
špinavé metody používají politici, aby se dostali k moci. A získáte dokonalý přehled o metodách investigativní
novinařiny. Kniha je napsána podle skutečné události.
knihovnice Vlasta Tomanová.

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák. Omluven: p. Záplata
♦ Jediným bodem tohoto mimořádně svolaného zasedání zastupitelstva bylo nové projednání připravovaného
projektu „Revitalizace vybraného území v centru města Luby“, protože při přípravě tohoto projektu došlo
k potřebě navýšit investiční náklady části projektu.
Zastupitelé schválili podání žádosti do Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad na projekt
„Revitalizace vybraného území v centru města Luby“ o maximálních celkových nákladech (způsobilých
výdajích) 10 135 600,- Kč (všichni pro). Dále ZM chválilo zajištění financování tohoto projektu v minimální
výši 15 %, tj. 1 520 340,- Kč z vlastních zdrojů a předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů
projektu, tedy 10 135 600,- Kč z rozpočtu města (všichni pro). Zastupitelé také projednali a odsouhlasili
zajištění finanční udržitelnosti projektu z budoucích rozpočtů města a zajištění personální udržitelnosti projektu
zapojením zaměstnanců města, správy bytového fondu, a to po dobu minimálně 5 let od ukončení jeho
realizace (všichni pro).

Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ 351 37, odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E 11477.
Tisk: GTS – Global Transaction Systém LLC, organizační složka, 351 35 Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 15% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky
v elektronické podobě zasílejte do 25. dne předchozího měsíce na adresu: rommil@atlas.cz.
Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

