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Den Evropy a spolupráce města
s partnerskými obcemi
I v době coronavirové a omezení cestování je spolupráce mezi naším městem a partnerskými obcemi
Bubenreuth, Erlbach a Markenukirchen živá. My, starostové a místostarostové, jsme v kontaktu pomocí
elektronické komunikace, případně dle potřeby i telefonicky. V neděli 9. května mi přišla zpráva s fotografií
na WhatsApp od starosty naší partnerské obce Bubenreuth Norberta Stumpfa ve znění:
„Sonnige
Grüße nach Schönbach“ - slunečné pozdravy do Lubů, a to u příležitosti Dne Evropy. Na
fotografii jistě poznáte Bubenreuthské náměstí s replikou sochy houslaře (tedy vy, kteří jste Bubenreuth
navštívili).
U nás není mezi lidmi Den Evropy příliš
v povědomí. A tedy jen krátce, co tento den
znamená.
„Za Den Evropy je považován 9. květen 1950, kdy
tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert
Schuman navrhl vytvoření organizace, jež by
dohlížela na uhelný a ocelářský průmysl evropských
zemí a koordinovala jejich aktivity. Právě
Schumanova deklarace se stala impulsem
k poválečné
spolupráci
evropských
vlád
a základním stavebním kamenem pro pozdější vznik
Evropské unie.
Evropští představitelé rozhodli o zavedení svátku
Dne Evropy na Milánském summitu v roce 1985.
Svátek má mimo jiné podtrhnout skutečnost, že každá země, která se dobrovolně rozhodla vstoupit do
Evropské unie, se zároveň zavázala ctít a prosazovat základní hodnoty společenství.
I když 9. květen je veřejně známý jako Den Evropy, často se také označuje jako Schumanův den na počest
tohoto velkého Evropana. Oslavy Dne Evropy se konají na veřejných prostranstvích evropských měst každý
rok. V tento den by si měli obyvatelé jednotlivých členských zemí připomínat své evropské občanství a ideje,
které jsou s tím spojeny.“
Euroskop.cz - Den Evropy - [online] [cit. 4.2.2020]. Dostupné z https://www.euroskop.cz/54/sekce/den-evropy/.

Ve spojení jsme rovněž s kolegy Andreasem Rubnerem z Markneukirchenu, ale hlavně s Andrém Worbsem
z Erlbachu. Informujeme se o dění, opatřeních a dalších událostech v našich městech. Poté, co jsme museli
odvolat společné Vánoční setkání u stromku a další připravované kulturní a společenské akce – zamýšlenou
náhradu za Vánoční setkání u stromku, Lubskou desítku, Erlbašký výšlap (nakonec se narychlo uspořádal
o víkendu 29. a 30 května 2021, ale v omezené míře jen s jednou trasou okolo Erlbachu a bez české účasti),
jsme se po delší době setkali 11. května u nás v Lubech. Tedy musel jsem před tím Andrému napsat
pozvánku, aby do Lubů mohl legálně přijet
. Na této schůzce jsme se dohodli, že půjdeme do rizika


a začneme s přípravou hraničních slavností, které bychom chtěli opět uspořádat tradičně v prostoru státních
hranic o víkendu 7. a 8. srpna 2021. Již teď jsme však s přípravami ve skluzu několik měsíců, protože nikdo
nevěděl, zdali se situace na léto uvolní tak, aby se slavnosti mohli konat. Jediné velké úskalí bude získat
povolení k uzavření státních hranic, protože to se řeší přes české úřady několik měsíců. Do letošních
hraničních slavností se tradičně zapojí obě partnerské obce Erlbach a Bubenreuth.
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Po pozitivních reakcích z loňského roku, kdy se narychlo hraniční slavnosti odehrály na Autoparku, a kdy
jsme byli přesvědčováni, abychom hraniční slavnosti pořádali stále na Autoparku, jsme přišli s myšlenkou,
uspořádat na našem Autoparku jinou společnou akci, a to Česko – německé rockování. To by se mělo konat
v sobotu 28. srpna 2021. Myslíme si, že hraniční slavnosti tradičně patří, jak nejen z názvu vyplývá, do
hraničních prostorů, které jsou k tomu léta uzpůsobovány.
Tak si jen přejme, aby přípravy nevyšly vniveč, žádné omezení nám to nezhatilo a vyšlo i počasí.
Ing. Vladimír Vorm, starosta města

INFORMACE Z RADNICE
Nabídka kompostérů pro občany
Město Luby získalo z projektu „Pořízení kompostérů pro svazek obcí
Kamenné Vrchy“ celkem 70 ks kompostérů typ Compostys H3 1100 l.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Kompostéry jsou pořízeny za
účelem zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu,
zejména z údržby zahrad a tím snížení celkového objemu komunálního
odpadu ukládaného na skládky. Zapůjčení kompostéru je zdarma na 5 let
a po uplynutí této doby bude kompostér převeden (darován) do vlastnictví
občana. Celková hodnota kompostérů je 275 275,- Kč, z toho činí
poskytnutá dotace 233 983,80 Kč (85 %).
Pokud máte zájem o tento kompostér, kontaktujete manažerku Svazku
obcí Kamenné vrchy Lenku Kuchtovou, tel. 737107227 nebo vedoucího
odboru SMM Ing. Martina Lukeše, tel. 725052549.
Ing. Martin Lukeš – vedoucí odboru SMM

Zájemci kontakt: Lenka Kuchtová – manažerka Svazku obcí Kamenné vrchy, tel. 737107227
Ing. Martin Lukeš – vedoucí odboru SMM, tel. 725052549
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Konečně …
Červen bude opět kulturou protkán. Kino promítalo naposledy v půli října loňského roku. Po dlouhé době
znovu otevíráme v neděli 6.6. pohádkou Trollové: Světové turné od 15:00 a od 18:00 následuje dokument
Králové videa. Program kina je součástí zpravodaje. Chtěla bych upozornit, že podmínkou výpůjčky
některých snímků bylo zvýšení vstupného. Týká se to jedné pohádky a dvou filmů pro dospělé.
Podmínkou ke vstupu na akce bude třeba dodržet pár nařízení:
• namátkové měření teploty
• evidence návštěvníků (k případnému dotrasování)
• nošení respirátorů
Návštěvníci musí splnit jednu z následujících podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):
• 21 dní po 1. dávce očkování již není nutnost testování
• Po prodělání nemoci Covid-19 platí imunita 180 dní
• Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod. nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let
není testování požadováno
• Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole
či školském zařízení
Děkuji za pochopení a již se těším na setkání na některé z akcí.
Kuchtová Michaela, vedoucí MKS
Covid 19 - rekapitulace
Na těchto místech jsme v předchozích měsících zveřejňovali vývoj onemocnění covid 19 v Lubech. V první
polovině dubna jsme se u nás vrátili do situace, kdy ve městě není žádný nemocný touto nemocí (alespoň
dle oficiálních statistik) a tento stav setrval i v měsíci květnu.
Další úsek stezky pro pěší a cyklisty – Dolní Luby - Božetín
Konečně byly dokončeny všechny administrativní kroky, podepsána smlouva s vítěznou firmou
z výběrového řízení, získána dotace a práce mohou začít.
Stávající komunikace bude sloužit jako společná stezka pro pěší a cyklisty. Stezka bude označena svislými
dopravními značkami C 9a, b (stezka pro pěší a cyklisty) a dodatkovou tabulkou E13 „Mimo dopravní
obsluhy“. Vjezd a výjezd na společnou stezku bude zamezen 300-500 kg balvany, které budou umístěny
na krajích stezky, jak na začátku úseku, tak i na konci. Balvany budou od sebe vzdáleny od vnitřní hrany
3 m. Mezi balvany bude umístěn sklápěcí sloupek. Prostor pro průjezd cyklistů bude zúžen na min. šířku
1,50. Řešená společná stezka pro pěší a cyklisty je délky 850 m. Finální vrstva povrchu bude drcený
makadam zpevněný asfaltovým penetračním nátěrem.
Práce na stezce začnou začátkem měsíce června a hotovo by mělo být do konce září, pokud tedy někdy
přestane pršet 
.


Ing. Vladimír Vorm, starosta města

Očkování psů
Městský úřad v Lubech oznamuje všem majitelům psů, že se
v sobotu 12. června
bude konat povinné očkování psů proti vzteklině.
Dostavte se v určenou dobu na příslušné stanoviště a vezměte s sebou
očkovací průkaz.
Očkovat bude p. MVDr. Jan Hoza z Chebu.
10.30 - 10.50
11.00 - 11.30
11.40 - 12.00
12.10 - 12.20

Dolní Luby u autobusové zastávky
Luby – náměstí před MěÚ
Staré paneláky u F.P. Techniku
Růžový Vrch – u Jandů

Cena za očkování samotné vztekliny (s dvouletou imunitou) je 130,- Kč, za kombinovanou vakcínu
330,- Kč.
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KNIŽNÍ TIPY Z KNIHOVNY
Hana Whitton: Ve stínu knížecího stolce. (pro milovníky historického románu)
S napětím budeme sledovat střet dvou významných větví přemyslovské dynastie a jejich boj o moc, vládu
a v neposlední řadě také o lásku.
Alena Mornštajnová: Listopad. (fantasie co by kdyby)
Jaký by byl váš život, kdyby v listopadu 1989 dopadlo všechno jinak? Alena Mornštajnová napsala strhující a jímavý
příběh, který se v naší zemi naštěstí nestal. V různých podobách se však dodnes odehrává v řadě míst na světě.
Blanka Solaříková–Calibaba: Miss Blanka 3.A (humor)
Blanka učí řadu let na americké základní škole ve Spojených arabských emirátech. Z pohledu Evropana je to zvláštní
škola. Ředitelské důtky tu nedostávají žáci, ale učitelé, kteří sem přijeli z poloviny světa. Rodiče strkají služky pod
stůl, aby dětem (většinou špatně) napovídaly a ředitel umanutě rozesílá nesrozumitelné oběžníky. A tak si
Miss Blanka, česká učitelka z 3.A připadá občas jako …v blázinci.
Häkan Nesser: Případ G. (švédský krimiromán)
Před patnácti lety byla nalezena mrtvá žena na dně vypuštěného bazénu. Van Veeteren je přesvědčený, že její smrt
má na svědomí Jaan G., jeho nenáviděný spolužák ze základní školy, nemůže to však dokázat. A pak se ztratí
zkrachovalý soukromý detektiv Verlangen, který měl před lety sledovat „objekt G.“ Kriminálka začne jeho zmizení
vyšetřovat a Van Veererenovi svitne naděje, že získá nové důkazy a starou záhadu přece jen rozluští.
Jason Matthews: Kremelská kandidátka. (špionážní román 21.století)
Po Rudé volavce a Paláci zrady přichází finální závěrečný díl. Strhující vyvrcholení nelítostného souboje o politickou
moc, plného adrenalinových akcí a emočního vypětí.
Vlasta Tomanová

KONEČNĚ JSME SE DOČKALI !
Děti a paní učitelky se konečně dočkaly dlouho očekávaného dne
znovuotevření mateřské školy a zahájení kulturního života ve
školce. V úterý 4. května nás navštívilo sférické kino. Jedná se
o nový způsob vzdělávání. Sférické kino s promítacím systémem
povzbuzuje děti k absorbování co nejvíce informací. Není to jen
"suchá" teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, když
jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů,
dobře zapamatovatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu.
Filmy zahrnují širokou škálu věd-vědy fyzikální, o živé přírodě,
o Zemi a vesmíru, o technice, o historii, společenské vědy apod.
Následující týden v pondělí 17.5. nás navštívili 2 herci ze
Západočeského divadla v Chebu s pohádkou „Koblížek“. Pohádka
se nám moc líbila, hodně jsme se nasmály a herce, pana Jindřicha
Skopce a paní Radmilu Urbanovou, jsme odměnily dlouhým potleskem. V úterý 18.5. se uskutečnila poslední část
Malé technické univerzity, o které jsme se zmiňovaly v květnovém Zpravodaji. Touto Malou technickou univerzitou
byly proškoleny tři učitelky naší MŠ. Ve středu 19.5. nás navštívila paní Dagmar Čemusová se svým nádherným
hudebním pořadem „Muzikantský rok“. Paní Čemusovou si zveme do školky často, neboť její hudební programy
jsou zárukou nádherného prožitku a kvality. Moc děkujeme a těšíme se zase na příště.
V pátek 21.5. k nám konečně opět přijela naše milá Pavlína, animátorka německého jazyka. Probíraly jsme jarní
květiny – die Tulpe, die Narzisse, der Krokus a zahrály si na
zahrádku.
V měsíci květnu byla třída Kytiček vybavena 3PANELEM, je to
interaktivní obrazovka a interaktivní stůl v jednom. Hodnota této
televize činila 80 tisíc
korun, polovina ceny je
hrazena z dotací „Šablony
3“ a druhá polovina byla
čerpána z rozpočtu města.
Děkujeme.
Fotografie
našich akcí najdete jako
vždy na našich webových
stránkách.
Děti z MŠ v Lubech
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Kino Luby
Červen 2021
15:00 Trollové: Světové turné
hodi
Druhý díl oblíbené animované pohádky.
Neděle 6.6.

USA – 91 min.

přístupný

vstupné 50,- Kč

18:00 Králové videa
hodi
Dokument, který vás přenese zpět do časů rychlodabingu.
Neděle 6.6.

ČR – 85 min.

přístupný

vstupné 100,- Kč

15:00 Zakleté pírko
hodi
Pohádka Zdeňka Trošky. V hlavních rolích L. Pavlásek, M. Lambora a další.
Neděle 13.6.

ČR – 94 min.

přístupný

Neděle 13.6.

18:00 Krajina ve stínu

vstupné 70,- Kč

Film Bohdana Slámy oceněný Českým lvem za hlavní a vedlejší ženskou roli, vypráví příběh jedné
rodiny v období od třicátých do padesátých let minulého století.
ČR – 135 min.

přístupný od 15 let

Středa 16.6.

18:00 Filmový klub – Chlast

vstupné 70,- Kč

Jak ovlivní malý experiment životy středoškolských učitelů, kteří se rozhodnou udržet si hladinu
alkoholu v krvi po celý den. V původním znění s titulky.
DK – 116 min.

přístupný od 15 let

Neděle 20.6.

15:00 Super Mazlíčci

vstupné 100,- Kč

Animovaná pohádka, kde hlavní hrdina pes Roger zachraňuje město.
Německo, Čína – 89 min.

přístupný

vstupné 50,- Kč

Neděle 20.6.
18:00 Modelář
Thriller, který se do jisté míry přibližuje zahraniční produkci především zpracováním a poselstvím
a důrazně naráží i na dnešní politickou situaci. Hrají: K. Hádek, J. Mádl.
ČR - 110 min.
nevhodné do 12 let
vstupné 70,- Kč
15:00 Princezna zakletá v čase
hodi
Princezna Ellena musí v jednom opakujícím se dni zabránit zakletí celého království a nalézt své čisté
srdce, aby tak přemohla Černou bouři seslanou zlou sudičkou.
Neděle 27.6.

ČR – 112 min.

přístupný

vstupné 50,- Kč

18:00 3Bobule
hodi
Letní vinařská komedie. Hrají: K. Hádek, T. Ramba, L. Langmajer.
Neděle 27.6.

ČR – 103 min.

přístupný

vstupné 70,- Kč

Prodej vstupenek přímo na místě půl hodiny před promítáním. Změna programu vyhrazena.
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci červnu 2021 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Pastorčák Pavel
Lenc Tomáš
Pavlíčková Anna
Mašková Marie
Pospíšil Lubomír
Přib Eduard
Mašková Ana
Holá Marie
Masár Jozef
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

•
•
•

Koupím byt Luby nebo Skalná
Dále mám zájem o garáž nebo nebytový
prostor atd.
Volejte nebo pište na tel. 777 821 665
Platba hotově, děkuji za vaše nabídky.

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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DD, aneb distanční dotazník
V březnu a dubnu tohoto roku proběhl na celém 2. stupni naší ZŠ dotazníkový průzkum, ve kterém se
všichni žáci vyjádřili k dálkové (distanční) výuce, kdy mohl každý žák vyjádřit názor: na každý předmět,
který je vyučován, na jednotlivé vyučující, na rozvrh hodin a samozřejmě napsat i co mu vyhovuje a co ne,
co by se mohlo zlepšit a nejstarší ročníky se vyjádřily i k tomu, zda výuka na dálku ovlivní jejich případný
výsledek při přijímacích zkouškách, které žáky čekaly na začátku května, případně osmáky čekají příští
rok.
Průzkumu se účastnilo 89 dětí z 6. až 9. třídy naší lubské ZŠ. Z průzkumu vzešly následující závěry:
- 2/3 žáků vyhovuje více výuka ve škole a 1/3 žáků více distančně (dálkově)
- 3/4 žáků si úkoly stahují přes učební aplikaci, 1/4 si chodí pro vytištěné zadání do školy
Mezi nejoblíbenější předměty patří:
6. třída: občanská výchova, přírodopis, fyzika, český jazyk
7. třída: přírodopis, zeměpis, občanská výchova, český jazyk
8. třída: občanská výchova, dějepis, zeměpis, český a německý jazyk
9. třída: zeměpis, občanská výchova, český jazyk, chemie,
naopak:
nejméně oblíbeným předmětem je při distanční výuce v každé třídě předmět jiný: matematika v 6.A,
němčina v 7.A, chemie v 8.A a dějepis v 9.A.
79 % žáků je spokojeno s rozvrhem on-line hodin a nic by neměnili. Jen doplním, že žáci mají průměrně
3 hodiny on-line denně od pondělí do pátku, mají všechny předměty kromě výchov (výtvarné, hudební
a tělesné). To není zdaleka standardní na okolních základních školách, kde mají on-line výuku i jen 1x až
2x týdně hodinu nebo dvě, případně jsou on-line vyučovány pouze předměty matematika a český jazyk. Na
lubské ZŠ byl on-line rozvrh stanoven již v průběhu podzimní distanční výuky a držíme se ho dodnes.
Každý týden je u nás stejný, nedochází tedy k žádným nesrovnalostem jako na jiných ZŠ, kde je rozvrh na
daný týden zveřejňován o víkendu před daným týdnem a každý týden je úplně jiné složení předmětů a počtu
hodin.
94 % žáků (z 89 dotazovaných) je spokojeno s rozdělením do skupin – zde nutno podotknout, že jsme
všechny třídy od 5. do 9. ročníku rozdělili na 2 skupiny tak, aby bylo ve skupině max. 12 žáků a mohli jsme
se dětem více věnovat a mohli se během on-line hodiny ke slovu dostat všichni. Jen v 7. třídě je jedna ze
skupin větší, a to z důvodu většího počtu integrovaných žáků v dané třídě, a tedy potřebě menší skupiny
při výuce těchto žáků.
Největšími problémy, na které děti ukázaly, jsou při dálkové výuce: soustředit se na výuku během on-line
hodin, donutit se k učení, pochopení probrané látky, nezapomenutí na on-line hodinu a technické problémy
s počítačem nebo rychlostí internetu. Zde doplním vlastní poznatky z on-line výuky, kdy někteří žáci ráno
často zaspávají nebo se přihlašují do hodiny až o 15 nebo 20 minut později, pokud se přihlásí, tak někdy
nereagují (není tedy jasné, kdo sedí na opačné straně – doma, pokud jim “údajně“ nejde kamera nebo
mikrofon), setkal jsem se i s omluvou od rodiče, že žák se prvních hodin výuky neúčastní, “protože teď
déle vstáváme“ nebo: “jeli jsme nakoupit a v autě nemáme wi-fi“.
Jsem rád, že 77 % žáků připadají známky, které nyní dostávají spravedlivé. Stále se najde ale nemálo žáků,
kteří z různých svých důvodů neplní zadané úkoly a referáty a dostávají za ně pak nedostatečné známky.
Přitom z pohledu učitele není nic jednoduššího než vypracovat úkol, na který mám dostatek času, když čas
strávený přímou výukou je poloviční oproti běžné situaci a osobní výuce ve škole. Do hlavy ale nikomu
nevidím a nezbývá mi než věřit, že dřív nebo později si i ti tito žáci uvědomí, že základní škola je pro ně
nejen povinná, jak se často zdůrazňuje, ale hlavně pouze základní – tedy úvodní stupeň jejich dalšího
vzdělávání a je jedno, zda bude následovat škola střední, učňovská nebo později i vyšší odborná nebo
vysoká. Již nikdy žáci nebudou mít takového volného času mimo školu jako mají nyní a jsem rád, že mnozí
si to uvědomují a vedle školy se věnují i dalším volnočasovým aktivitám a koníčkům. Vždyť jen sedět
doma a koukat na TV nebo z okna pak budou opět na konci svého života.
Tomáš Purma
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Naši deváťáci byli úspěšní
Letošní jednotné přijímací zkoušky na SŠ jsou již za námi. Absolvoval je každý žák 9. třídy hlásící se na
obor zakončený maturitou. Tato zkouška byla stejná pro všechny typy středních škol. I naši deváťáci tuto
zkoušku absolvovali. A musím říct, že úspěšně. Letos se na SŠ s maturitou hlásilo 12 našich deváťáků.
V pátek 21. května již znali výsledky svého snažení. Všichni byli přijati. Někteří z nich dokonce na obě
školy (či obory), na které se hlásili.
Úspěšné zvládnutí zkoušek je pro každého žáka prioritou. Proto naše škola každoročně připravuje své žáky
na přijímací zkoušky (dle mých informací jsme na Chebsku asi jedinou školou, která žáky na tyto zkoušky
připravuje pravidelně). I na jednotnou zkoušku, která je již několik let připravována státní příspěvkovou
organizací Cermat. Naši deváťáci prošli opravdu důkladnou přípravou na přijímací řízení z matematiky
a z českého jazyka. S ohledem na nestandardní průběh školního roku 2020/2021 jak v prezenční, tak
i v distanční výuce. Seznámili se s testy z minulých let, které si mohli vyzkoušet nanečisto. Naučili se, jak
s úkoly pracovat, jakou strategii použít, aby nad přijímačkami vyzráli.
Sama za sebe říkám, že v tomto školním roce byla příprava deváťáků mnohem složitější než jindy. Avšak
hodiny nad ní strávené přinesly své pomyslné ovoce. Dětem se vedlo, své nabyté vědomosti určitě zúročí
i na střední škole. Mě velice potěšilo, když mi někteří žáci přišli osobně poděkovat. Nezapomněli ani sdělit
své dojmy. Hned po přijímacím řízení mi jedna žákyně, mimo jiné, napsala
„Jen bych vám chtěla neskutečně poděkovat za to, co jste pro nás udělala. Nikdo by mě nikdy nedokázal
připravit lépe než vy. Díky vám jsme se naučili věci, o kterých ostatní nemají pomalu ani páru. Díky vám
jsem dnešní přijímací zkoušku dopsala o půl hodiny dřív. Vyšla jsem se zdviženou hlavou a hrdostí
z výsledku. Na vše jsem odpověděla a nikdy jsem z toho neměla tak hezký pocit, jako mám teď. Holčina,
která seděla za mnou, si mumlala pod nosem, že něco takového ještě nikdy neviděla ani neslyšela. Nad
ničím jsem neváhala. Na střední mi budete velice chybět. Nikdo to neumí vysvětlit tak dobře, jako vy.“
Všem našim vycházejícím žákům přeji, aby se jim na své vysněné SŠ líbilo. Ať mají skvělé pedagogy,
spolužáky. A hlavně, ať se mohou vzdělávat prezenčně, nejlépe bez jakýchkoliv omezení.
PaedDr. Lenka Grocká

Přijímací řízení – Laura, Tereza, Kateřina, a Marek
Přijímačky 2021
Všechno to začalo v neděli večer před přijímačkami. Celou noc jsem ze stresu nespala a ráno jsme
s mamkou vstávaly vážně brzy, přece jenom Plzeň není úplně blízko. Mamka se nasnídala, já upravila, něco
málo doučila a v 5:30 jsme vyjely. Cesta mi připadala nekonečná a mně se velice chtělo spát. Když jsme
přijely do Plzně, měla jsem v parku sraz s dívkami. Trošku jsme pokecaly a pak šly do třídy. Ve chvíli,
když jsem vešla dovnitř, mě popadla panika. Myslela jsem, že se ze stresu pozvracím. Najednou mi bylo
tak špatně, že jsem nemohla ani dýchat. Poté přišla do třídy učitelka, řekla nám všechna pravidla a rozdala
testy. Když jsem otevřela matiku a přečetla si pár slovních úloh, chtělo se mi brečet. Myslela jsem, že jsem
dobře připravená a že to bude brnkačka. Ale teď jsem se spíš pomalu začala smiřovat s tím, že se na školu
nedostanu. Naštěstí po dopsání testu měli takový pocit všichni, což mě dost uklidnilo. Celé rozklepané
a vynervované jsme se s děvčaty shodly, že se půjdeme projít na čerstvý vzduch trošku prozkoumat Plzeň.
Když jsme se vrátily na druhý test z češtiny, modlila jsem se, ať je lehký, ať získám alespoň nějaké body.
A díky Bohu. Čeština mi přišla lehčí než matika. Test jsem měla hotový 20 minut před koncem a stres ze
mě pomalu upadal. Pak už jsem jen došla k autu a jela domů.
Druhý den jsem z matiky měla opravdu strach, dokonce jsem se bála, že někde omdlím (ano, až tak důležité
jsou pro některé deváťáky přijímačky). Opět jsem přišla do třídy, vyslechla si pravidla a dostala test. Ani
nevíte, jak rychle ze mě stres opadl po přečtení první úlohy. Druhý den mi testy z matiky přišly lehčí a test
z češtiny byl dost podobný tomu včerejšímu. To ovšem nemění nic na tom, že se až do 20. května budu
modlit, aby mě přijali. Snad to dobře dopadne. A mé velké díky patří paní Grocké a paní Vrbové za
nesmírnou vytrvalost a ochotu.
Laura Pesselová
Laura byla nakonec přijata na oba obory, na které se hlásila.
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3. a 4. května jsem psala přijímací zkoušky. Vstala jsem v 5 ráno a v 7 jsem s rodiči vyjížděla na
Pedagogickou školu do Karlových Varů. První termín jsem dělala zkoušky na obor předškolní
a mimoškolní pedagogika. Test z matematiky byl poměrně těžký. Čeština mi naopak přišla lehká až příliš.
Po všech psaných testech jsem dělala zkoušky také z logopedie a hudebních dovedností.
Druhý den probíhal stejně, akorát CERMATY byly o poznání lehčí. Také jsem nemusela dělat zkoušky
z hudebních dovedností, protože jsem přijímací řízení dělala na pedagogické lyceum. Pocity mám smíšené,
ale doufám, že to zvládneme, a nakonec bude celá naše třída přijata.
Tereza Kalinová
Terezka se dostala na obě školy. V přijímacím řízení byla velice úspěšná.
3. a 4. května 2021 jsem jako skoro každá žákyně deváté třídy psala přijímací zkoušky na střední školu.
Tento rok to bylo obzvlášť náročné kvůli distanční výuce, a to nejen pro žáky, ale i pro učitele. Naštěstí nás
na naší škole připravují na zkoušky už od září. Výhodou distanční výuky bylo, že jsem se mohla učit sama
podle sebe a najít si materiály na internetu. Myslím si, že jsem tomu dala hodně, i my všichni. I přes těžké
podmínky v letošním školním roce jsme se na přijímací řízení připravovali poctivě i v distanční výuce.
A možná to je ten důvod, že jsme nebyli moc nervózní, nebo aspoň většina. Český jazyk byl jednoduchý,
z matematiky obavy mám, ale na naší škole nás na přijímačky opravdu připravili.
Kateřina Tomanová
Kateřina byla přijata na jednu ze dvou vybraných škol.
V pondělí 3. 5. 2021 se konaly přijímací zkoušky na Průmyslové škole Ostrov. Letos jsme měli my, žáci,
výhodu v tom, že nám byl prodloužen limit na psaní testů. Dovnitř jsme mohli vejít jen s negativním testem
na Covid.
Škola je velmi moderní, skvěle vybavená a velká. Oslnila nejen mě, ale i mé budoucí spolužáky. Při
příchodu do školy jsme ukazovali pozvánky s naším oborem a číslem třídy, ve které se konala přijímací
zkouška. Ve třídě již seděli žáci, kteří byli ve stresu, stejně jako já.
Na začátek jsme čekali 30 minut. V této době bylo ohromné ticho. Poté vešel do třídy vyučující. Byla nám
vysvětlena pravidla testu a poté nám testy rozdali. Zadání jsme mohli otevřít až po vyzvání vyučujícího.
Při psaní testu jsem nevnímal okolí a věnoval se zadaným úkolům. Testy z matematiky přišly všem těžké.
Po skončení jsme měli hodinu přestávku, a dokonce jsme mohli vyjít i ven. Po uplynutí této přestávky jsme
museli jít zpět do třídy a opět se prokázat negativním testem na Covid.
Český jazyk mi přišel lehčí. Nebyl jsem tolik ve stresu. Ten, kdo dopsal test dříve, mohl odejít. Tím skončil
první termín přijímacích zkoušek pro každého žáka deváté třídy základní školy.
Marek Plíhal
Marek byl na svou vysněnou školu přijat.
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Informace pro rodiče školních dětí
– příspěvek časopisu Svazu měst a obcí ČR, publikovaný v čísle 5/2021

Školská rada jako šance k dialogu
Ačkoliv chod škol dnes ovlivňují více než cokoliv jiného vládní opatření, neměly by školy zapomínat na
své školské rady. Ty mohou být právě nyní vhodným nástrojem pro konstruktivní diskuzi s rodiči,
pedagogy i zřizovatelem.
Školská rada je podle školského zákona povinně zřizována při všech základních, středních a vyšších
odborných školách. Rada je orgánem umožňujícím participaci na správě školy rodičům, zletilým žákům,
pedagogickým pracovníkům i zřizovateli. Počet členů školské rady určí zřizovatel, musí však být nejméně
tříčlenná a rovným dílem musí být zastoupen zřizovatel, pedagogičtí pracovníci a zástupce rodičů
a zletilých žáků. Právě proto nabízí dobře fungující školská rada ideální platformu pro dialog všech
zúčastněných stran. Nutno dodat, že členem školské rady ze zákona nemůže být ředitel školy. Na její
jednání ale může být přizván a sám se na ni může, a v některých případech dokonce musí, obracet.
Pravomoci školské rady přesně vymezuje školský zákon (konkrétně § 168). Školská rada se vyjadřuje
k návrhům školních vzdělávacích programů, projednává rozpočet školy na další rok, schvaluje výroční
zprávu o činnosti školy, pravidla pro hodnocení žáků či školní řád. Bez souhlasu školské rady nelze tyto
zásadní dokumenty pro chod školy přijmout, ačkoliv zákon dává v případě jejich opakovanému neschválení
radou konečné slovo zřizovateli. Dostane-li se ale rozhodování až do tohoto bodu, je to varovný signál, že
přinejmenším v komunikaci školy jsou slabiny.
Školská rada ale není jen součástí nějaké schvalovací mašinérie, může podávat podněty řediteli školy,
zřizovateli i orgánům státní správy, např. České školní inspekci, jejíž inspekční zprávy je následně rada
oprávněna projednávat. Nemusí jít vždy jen o stížnosti, ale i o cenné nápady a konstruktivní připomínky.
Všichni zúčastnění na chodu školy mají trochu rozdílné zkušenosti, a to je komodita, kterou vždy stojí za
to využít.
Na druhou stranu by měla školská rada znát také své limity. Není to ona, ačkoliv schvaluje rozpočet, kdo
provádí finanční kontrolu školy, tato role přísluší především zřizovateli. Stejně tak přese všechny věcné
připomínky k podobě výuky, nese za její poskytování v náležité kvalitě a odbornosti odpovědnost vždy
ředitel školy.
V této turbulentní době ale může aktivní školská rada pomoci zejména dialogu mezi školou a rodiči. Názory
rodičů na formu distanční výuky či konkrétní opatření ve škole se často diametrálně liší. Školská rada může
být vhodným prostředím pro hledání kompromisu a věrohodným komunikačním kanálem směrem
k rodičům.
Některé školy se touto cestou vydaly, jinde se naopak činnost rady v pandemii utlumila. Školská rada
zasedá ze zákona nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda. Na této povinnosti
nezměnila nic ani vládní opatření, ta jen prodloužila členům školské rady funkční období, aby byla škola
ušetřena složitým distančním volbám. Měl-li mandát člena školské rady skončit v období od 29. října 2020
do tří měsíců od skončení nouzového stavu, skončí nejpozději koncem tohoto období, tedy se vší
pravděpodobností, nedojde-li k dalším změnám, dne 12. července 2021. Volby nových členů školské rady
by tak ideálně měly proběhnout ještě před koncem tohoto školního roku, aby byla zachována její kontinuita.
Ale kdo ví, co se ještě do konce tohoto školního roku stane.
Mgr. Martin Pikous
Legislativní a právní sekce
Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65 (budova Kongresového centra Praha), 140 00 Praha 4

Školní perly
Uveď 2 potraviny (rostliny) pěstované v Číně: Rýže, nudle
V době panování tohoto císaře byla podporována věda a kultura. Říká se jí proto (2 slova): Vědokulturská
Co chovali staří Egypťané? - uveď 2 věci: lidská těla
Vypiš jednotlivá období po vzniku Země: jaro, léto, podzim, zima
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Holiš, Kašová, Pecháčková, Riedl, Šejba, Vargová, Vorm, Werner. Omluven: p. Urban
♦ Zastupitelstvo města bylo seznámeno s návrhem pana Radka Štěříka, ředitele Základní umělecké školy Luby, na
změnu zřizovací listiny Základní umělecké školy Luby, okres Cheb, příspěvková organizace. Podstatou změny je
nové vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace a dále vymezení okruhů doplňkové činnosti
organizace. Jako adresy pro doplňkovou činnost byly uvedeny Mateřská škola Skalná, Česká 273, Skalná,
Mateřská školy Luby, Tovární 743, Luby a MŠ a ZŠ Plesná, Lázeňská 387, Plesná.
Zastupitelstvo města schválilo dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Luby, okres Cheb,
příspěvková organizace a výkon doplňkové činnosti na adresách Mateřská škola Skalná, Česká 273, Skalná,
Mateřská školy Luby, Tovární 743, Luby a MŠ a ZŠ Plesná, Lázeňská 387, Plesná.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli informováni o výsledku výběrového řízení na akci „Luby, stezka pro pěší a cyklisty Božetín –
Dolní Luby“. Smlouva o dílo byla uzavřená s firmou KV Realinvest s. r. o., za nabídkovou cenu 3 065 869,20 Kč
bez DPH, to je 3 709 701,73 Kč včetně DPH. Již bylo vydáno rozhodnutí o dotaci na tento projekt, celková výše
dotace bude maximálně 3 377 198,81 Kč. Z uvedeného vyplývá, že město na financování akce použije
cca 332 tis. Kč z vlastních zdrojů. K předání staveniště a zahájení prací dojde do konce května, stavba bude
dokončena do konce září 2021.
ZM vzalo informaci o realizaci a financování díla „Luby, stezka pro pěší a cyklisty Božetín – Dolní Luby“ na
vědomí.
♦ Zastupitelé projednali žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017918/SOBS VB/1. Věcné břemeno vznikne při
vybudování zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NN na pozemku p. č. 959/28 v kat. území
Luby I, ve vlastnictví města Luby, ČEZ nabízí jednorázovou úplatu 1 000 Kč. ZM schválilo podepsání smlouvy
o budoucí smlouvě č. IV-12-0017918/SOBS VB/1 za jednorázovou úplatu 10 000 Kč, se společností ČEZ
Distribuce, a. s.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Předseda kontrolního výboru pan Holiš seznámil zastupitele se zprávou o provedené kontrole usnesení ZM za
období 7-12/2020. Kontrolní výbor neshledal při kontrole žádná pochybení. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
♦ ZM bylo informováno o postupu příprav projektů na revitalizaci veřejných prostranství v Lubech. Projekt na
revitalizaci panelového sídliště v ulici Tovární – staré paneláky 1.- 3. část je již připraven. Je zpracována a předána
dokumentace provedení stavby (dále DPS), a je podaná žádost o vydání stavebního povolení (mělo by být vydáno
do 30.6.2021). Projektová příprava pro územní řízení a dokumentace provedení stavby na projekt revitalizace
veřejného prostranství panelového sídliště U Pily a náměstíčko před MKS je před dokončením a územní
rozhodnutí a stavební povolení by mělo být vydáno do 31.10.2021. Poslední připravovaná část revitalizace
veřejného prostranství je „Luby – části ulic Tovární, Družstevní, Na Louce a Luční“. To je ve stádiu přípravy
a zpracování studie (před dokončením).
Vzhledem k tomu, že tyto projekty budou velmi nákladné, předpokládá se, že město bude hledat možnosti
spolufinancování s dotací EU nebo České republiky.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
♦ Zastupitelstvo města bylo seznámeno se studií na akci „Stezka pro pěší a cyklisty Luby – Dolní Luby“, kterou
zpracovala Projekční kancelář Beránek & Hradil. Tato studie řeší napojení současně budované sítě cyklostezek od
Malého náměstí přes Chebskou ulici, kde dojede k rozšíření stávajícího chodníku, dále bude vybudována nová
stezka pro pěší a cyklisty podél garáží a čističky odpadních vod. Zde by se měla obnovit historická propojka přes
potok směrem k domu rodiny Svědíkových. Od ČOV bude dále pokračovat směrem do Dolních Lubů k bývalému
kravínu. Cílem vybudování nové stezky a chodníku je zajištění větší bezpečnosti chodců a cyklistů.
♦ Zastupitelstvo města schválilo pronájem pozemku části p. č. 1780/2 (256 m2) v kat. území Luby I panu Pokornému.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města neschválilo pronájem pozemku části p. č. 1891/2 (260 m2) v kat. území Luby I paní
Kupčákové (nesplňuje podmínky města).
Výsledek hlasování: 0 pro, 7 proti, 1 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé schválili pronájem nebytových prostor v objektu MKS v Revoluční č. p. 465, v kat. území Luby I,
(místnost v 3. NP cca 20 m4) Centru denních služeb Čtyřlístek, z. ú., za cenu 400,- Kč/1 m2/rok
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
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♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Hrabovské o odkoupení pozemku části p. č. 425 (cca 120 m2) v kat.
území Luby I. Protože by paní Hrabovská měla zájem o větší část této parcely, stejně jako pan Kuska, kterému byl
schválen prodej části této parcely na minulém zasedání ZM, navrhl pan starosta, aby se schvalování prodeje tohoto
pozemku počkalo, dokud nebude vyhotoven geometrický plán na rozdělení zbylé parcely a pozemků sousedících
na jednotlivé stavební parcely. Poté bude se zájemci o prodej části p. č. 425 osobně jednáno a jejich žádostem bude
vyhověno.
ZM schválilo odložení rozhodnutí o záměru prodat pozemek část p. č. 425 v kat. území Luby I až po geometrickém
rozdělení celého pozemku na stavební parcely. Zastupitelstvo se shodlo na tomto postupu.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost pana Milana Müllera o pronájem pozemku části p. č. 2628/1 (cca 36 m2) v kat. území
Luby I. za účelem postavení dřevěného plotu před rodinným domem č. p. 47 v Příčné ulici. Zastupitelé neschválili
záměr pronajmout část pozemku p. č. 2628/1.
Výsledek hlasování: 0 pro, 7 proti, 1 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost pana Postolky a paní Vaňkové Vicianové o prodej pozemku p. č. 954/1 (881 m2)
v kat. území Luby I za účelem výstavby rodinného domu.
ZM schválilo záměr prodat pozemek p. č. 954/1 (881 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo Směnnou smlouvu mezi městem Luby a Lesy České republiky, s. p., o směně
lesních pozemků. Záměr směnit tyto pozemky byl schválen Zastupitelstvem města Luby 23.9.2019 a zveřejněn na
úřední desce od 24.9.2019 do 21.10.2019. Dále ZM schválilo Dohodu o úhradě nákladů vzniklých v souvislosti se
směnou těchto pozemků.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost společnosti Chevak Cheb, a. s., o dodatečné potvrzení města, o hlasování zástupce města
Luby na valné hromadě společnosti dne 9.6.2020, v souladu s vůlí města Luby a dodatečné schválení výše
uvedeného hlasování zástupce města Luby o změně stanov společnosti Chevak. Toto dodatečné schválení
potřebuje právní zástupce společnosti Chevak v probíhajícím soudním sporu o návrhu společnosti
GELSENWASSER AG na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Chevak Cheb, a. s., konané
dne 9.6.2020. Zastupitelstvo města návrhu vyhovělo.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Pan starosta seznámil zastupitelstvo s otevřeným dopisem pana Jiřího Pátka adresovaným Zastupitelstvu města
Luby. Otevřený dopis se týkal záměru Zastupitelstva města Luby navýšit nájemné v městských bytech.
Zastupitelé vzali otevřený dopis pana Jiřího Pátka na vědomí.
♦ Zastupitelé projednali žádost paní Veroniky Nejedlé o souhlas s umístěním reklamní cedule na pozemek města.
Zastupitelé schválili umístění reklamní cedule Bistra Monaco na parcele č. 2639 v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost České pošty, s. p., o povolení zřízení odkládací schránky v Lubech v Průběžné (Hřbitovní)
ulici na pozemku p. č. 2701/4 v kat. území Luby I. Schránka zavěšená na stojanu slouží k úschově listovních
zásilek připravených pro doručení v určitém okrsku.
Zastupitelstvo města schválilo odložit hlasování o této žádosti a pověřilo starostu k jednání s Českou poštou, s. p.,
o podmínkách pro zřízení odkládací schránky v Lubech na p. p. č. 2701/4 v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost ředitelky MŠ o souhlas s pořízením nového konvektomatu za nabídkovou cenu
138 tis. Kč.
ZM schválilo Mateřské škole Luby nákup nového konvektomatu za 138 tis. Kč a použití příspěvku pro rok 2021
ve výši 138 tis. Kč na investici.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost pana ředitele Základní umělecké školy o schválení přijetí nepeněžitého daru, houslí
v ceně 15 029 Kč, od společnosti Akord Kvint s. r. o. Hlasování o přijetí daru se zdržel pan Holiš, který uvedl, že
je ve střetu zájmu. ZM schválilo Základní umělecké škole Luby přijetí nepeněžitého daru, houslí v hodnotě
15 029 Kč, od společnosti Akord Kvint, s. r. o.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 28. června od 16 hodin v budově
MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13.
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