
Dvorní rada Lustkandl opět v plné kráse 
Od roku 1906 stojí na lubském hřbitově náhrobní kámen s bystou dvorního 

rady JUDr. Wenzela Lustkandla. Postupem času se z bílého mramoru stal 

šedý až černý, navíc mechem porostlý náhrobní kámen. Málokdo ví, o koho 

se jedná, a tak spočine jen chvíli pohledem na sochařské dílo, a kráčí dále.  

Přitom máme na radnici místnost s expozicí historie města Luby, kde je 

fotografie dvorního rady Lustkandla, od roku 1867 čestného občana města 

Luby, vystavena, a je přiložen krátký text k jeho osobě. Když se expozice 

zřizovala, byl tu i záměr náhrobní kámen očistit a uvést do hezčího stavu. 

Bohužel od myšlenky až po realizaci to trvalo mnohem déle, než se původně 

předpokládalo. 

S Tomášem Lencem, kronikářem města, se již delší dobu snažíme zachovat 

historické památky a přibližovat minulost dnešní i dalším generacím. 

Postavili jsme tak smírčí kříž u Opatova, na hřbitov byl umístěn nalezený 

náhrobní kámen mladého Müllera, opravil se pomníček Josefa Seiferta 

u Výspy, společně s kamarády z turistického oddílu se zcela nově udělalo okolí a pomník padlým 

v 1. světové válce ve Výspě, nedávno objevený hrob fotografa Zinnera dostal také důstojnou podobu. 

V současné době je podána žádost na Krajský úřad o finanční dotaci na opravu a přemístění pomníku 

padlých v 1. světové válce v Opatově. Většinu akcí děláme samozřejmě za finanční pomoci města 

a Technických služeb. 

Ale zpět k Lustkandlovi. Zde byl hnacím motorem Dr. Alfred Elbert z německého města Burscheid. Byl to 

on, kdo v roce 2003 rozjel akci na záchranu Mariánského sloupu (hotovo 2004) a na opravu přispěl částkou 

3.000 Euro, které získal ve sbírce. Dále se finančně podílel na menších či větších opravách v kostele 

sv. Ondřeje, naposledy při restaurování fresky. Dr. Elbert je také autorem knihy o našem městě „Schönbach 

in Böhmen – Stadt der Geigenmacher“.1) 

O našich aktivitách má přehled, je to náš dobrý přítel. I proto se na nás obrátil. A tak letos přišla další 

nabídka – finanční dar ve výši 600,- Euro na restaurování náhrobního kamene s bystou dvorního rady 

JUDr. Wenzela Lustkandla. S touto nabídkou jsem seznámil starostku Ing. Anitu Černíkovou a zeptal se, 

zda by město doplatilo finanční rozdíl. Paní starostka s tímto seznámila zastupitele a ti řekli ano. Díky! 

Pak již nedalo tolik práce domluvit se s kameníky, uzavřela se smlouva o dílo a po dvou měsících máme 

na hřbitově Lustkandla v plné kráse. Aby návštěvníci hřbitova věděli, o koho jde, bude tam umístěna 

tabulka s informacemi. 

A nyní k osobě pana Lustkandla. 

Narodil se 18.03.1832 v Schönbachu2) (dnes Luby) jako syn výrobce hudebních 

nástrojů. V Praze vystudoval právní vědu a stal se juristickým prefektem na 

Tereziánské akademii ve Vídni. Pro své velké zásluhy na kodifikaci rakouského 

státního práva byl jmenován řádným profesorem na vídeňské univerzitě, a v roce 

1902 mu byl udělen titul Dvorní rada. Byl poslancem rakouského Parlamentu, 

poslancem dolnorakouského Zemského sněmu a jedním z vedoucích hlav liberálů 

vůbec. V Schönbachu trávil každoročně letní dovolenou, od roku 1867 čestným 

občanem rodného města. 

„ … stát sám je existenční jen kvůli lidu, jen kvůli občanskému štěstí oprávněn, 
a ke službám povolán. Štěstí lidu je nejvyšším cílem státu.“ 

Leden 

2017 

Ročník XXIV Cena 5, - Kč 
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Takový názor zastával státoprávník a tehdejší soukromý docent Vídeňské university Dr. Wenzel Lustkandl 

v děkovném dopise svému rodnému městu Schönbach po udělení čestného občanství. 

Město Vídeň jej roku 1885 poctilo tím, že po něm pojmenovalo ulici, která stále existuje (Lustkandlgasse). 

Většinu svého života prožil v Rakousku, ale na své rodné město stále myslel a byl s tehdejšími představiteli 

města v písemném kontaktu, jak dokazují staré písemnosti. V dopisech mezi lety 1867/68 se vyjadřuje 

o Schönbachu jako o svém milovaném městě, pro které se cítí povolán pomoci při prosazování obecních 

zájmů. 

Skutečně se tak zasadil o výstavbu západočeské železniční sítě, pod kterou spadal i Schönbach. A to právě 

proto, že věděl, že napojení na železniční síť pomůže rozvoji regionu a na exportu závislému hudebnímu 

průmyslu jeho rodného města, které tehdy bylo označováno jako Rakouská Cremona (Oesterreichs 

Cremona). 

Lustkandlův osobní život byl vskutku velice skromný. Již dlouho obýval malý byt v jednom ze zadních 

domů v ulici Theresianumgasse 6. Jeden jeho známý to popsal takto: 

„Obýval několik malých, neskutečně skromně zařízených pokojů ve starém domě. Kdo ho chtěl navštívit, 
musel projít řadou úzkých a tmavých chodbiček, pak se přes strmé a úzké schodiště dostal na koridor 
s mnoha dveřmi, spoře osvětlený jednou plynovou lampou. Na jedněch z těchto dveří byla umístěna pouze 
vizitka se jménem Lustkandl.“ 

Ke konci svého života se Wenzel Lustkandl stával stále více podivínem. Z části z důvodu jeho stylu života, 

z části z postupného osamocení ztrátou svých přátel. Jeho duše pod tímto velice silně trpěla. Navíc ho 

postihla chorobná zapomnětlivost, která vedla až k patologické poruše, kvůli které strávil poslední týdny 

svého života v ústavu, kde také ve věku 74 let zemřel. 

Nejmenovaný autor shrnul v souvislosti s Lustkandlovým úmrtím v novinách Neue Freie Presse ze dne 

19.06.1906 jeho život následovně: 

„Lustkandl zůstal po celý svůj život pevným a neoblomným nahoru, ale také dolů; příkoří a ponížení, 
kterých se mu během jeho akademické dráhy dostalo nemálo, ho nemohly dotlačit k tomu, aby popřel to, 
co považoval za správné. Honba za popularitou, ztráta mandátu, slabošská ústupnost vůči populárním 
proudům uvnitř strany mu byly cizí. 
Lustkandl byl vážený učenec, věrný a přesvědčivý politik, dobrý, skvělý člověk. Nikdy se neoženil, svůj život 
zasvětil práci. 
Na základě těchto vlastností si vybudoval sice malý, ale pevný okruh přátel, ke kterým patřil např. 
i Johannes Brahms“. 

Jak již výše uvedeno, Dvorní rada JUDr. Wenzel Lustkandl zemřel 18.06.1906 ve Vídni. Na jeho přání byl 

převezen do Lubů a pohřben do hrobu svých rodičů. Náhrobní kámen s bystou stojí na hřbitově dodnes. 

Dílo zhotovil jeho přítel a sochař Josef Lax, člen Vídeňské akademie umění. Patřil mezi umělce, kteří se 

podíleli na stavbě monumentálních soch, mezi sochaři si získal dobré jméno. Jeho nejznámějším dílem jsou 

4 sochy se souhrným názvem „Rossebändiger“ (přeloženo: Krotitelé koní) před vídeňským Parlamentem. 

Josef Lax zemřel 13.05.1909 ve věku pouhých 58 let a je pochován na Centrálním hřbitově ve Vídni. Dle 

fotografie z internetu je jeho hrob zanedbaný a neudržovaný. 

Dvorní rada Lustkandl díky panu Elbertovi a zastupitelstvu města Luby dopadl lépe. 

Jan Kreuzinger 
 
1) Knihu „Luby v Čechách – město houslařů“, přeloženou do 

češtiny (bez fotografií), nabízím zájemcům zdarma. Napište si 

o ní na e-mail:  jankreuz@seznam.cz. Obratem ve formátu PDF 

zašlu. 

2) Ve farní kronice kostela sv. Ondřeje je uvedeno datum narození 

17.03.1832. 

18.03.1832 byl pokřtěn. 

Historické údaje: převzato, kráceno a volně upraveno z originálu: 

WENZEL LUSTKANDL. Versuch einer biographischen Skizze. 
Autor: Dr. Christian Hoyer, Bubenreuth 
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OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 
Každoročně se naši žáci zapojují do Olympiády v českém jazyce. Již několikrát jsme byli úspěšní jak v kole 
okresním, tak i v krajském, a dokonce jsme se dvakrát přebojovali i do národního kola.  
V letošním školním roce se do školního kola OČJ zapojilo 16 deváťáků. OČJ se skládá ze dvou částí. 
Gramatické a slohové. 
Výsledky letošního školního kola: 

Jméno Gramatická část Sloh Celkem 

Alonso Damián 10 bodů 10 bodů 20 

ŠupicováMarkéta 11 bodů 7 bodů 18 

Veselá Eliška 10 bodů 6 bodů 16 

Kašová Magdalena 6 bodů 9 bodů 15 

Cízler Štěpán 9 bodů 5 bodů 14 

Šístek Miroslav 5 bodů 8 bodů 13 

Zachariášová Petra 5 bodů 7 bodů 12 

Bartoš Ondřej 3 body 7 bodů 10 

Jméno Gramatická část Sloh Celkem 

Krišková Kristýna 3 body 6 bodů 9 

Kratinová Michaela 4 body 5 bodů 9 

Zachariášová Martina 4 body 5 bodů 9 

Střechová Lucie 4 body 4 body 8 

Broš Anton 4 body 3 body 7 

Vrba Jiří 4 body 1 bod 5 

Odvárková Anna 2 body 1 bod 3 

Kasika Filip 1 bod 2 body 3 

První dva nejúspěšnější žáci se v únoru 2017 zúčastní okresního kola OČJ v Chebu. 
Téma letošního slohového úkolu nebylo vůbec jednoduché. Deváťáci měli jakýmkoliv slohovým útvarem 
zpracovat formou prózy téma „Moje vzlety a pády“. 
Nejvíce se slohová práce povedla Damiánu Alonsovi. 

PaedDr. Lenka Grocká, učitelka češtiny 

 

Vánoční koncert 
V prosinci jsem navštívil Vánoční koncert zdejší základní umělecké školy. Konal se v kinosále (kde bylo 
mnohem tepleji než ve velkém sále) a omezený počet sedadel i množství rodičů účinkujících dětí vytvořily 
dojem zcela zaplněného sálu. 
V průběhu programu vystoupila možná ani ne desetiletá holčička s houslovou skladbičkou. Stála rovně, 
nástroj i smyčec držela příkladně a přes některé intonační nedostatky (hra na housle je přece jen těžká) hrála 
tak nějak běžně, jako ti ostatní. 
Když byl na programu další žák, slyším za sebou přidušené zvuky. Zpočátku jsem si myslel, že to špatně 
dýchá nějaký astmatik. Pak mně došlo, že je to štkaní, dušený pláč dítěte. Byla to ona dívenka, která před 
chvilkou dohrála naučenou skladbu. Nevím, co se stalo, zda někde zaslechla kritiku nebo měla dobrý 
hudební sluch a vnímala své chyby při hraní. 
Bylo mi jí opravdu upřímně líto a vzpomněl jsem si při tom na svá školní léta. Osm roků jsem se učil hře 
na housle. Od krutých začátků, kdy mne učitel švihal přes prsty smyčcem, když jsem je dával na špatné 
místo na struně, přes roky, kdy mi bratranec bydlící v přízemí říkal, že hraju příšerně falešně, až je to slyšet 
od nás z prvního patra, až k době, kdy už jsem do hudebky nechodil a hrál si doma opravdu jen pro sebe 
a pro radost. Přestože to nikdy nebylo úplně čisté. 
K houslím mne vedl děda, který si myslel, že se hrou na ně budu jednou živit. To jsem si nikdy, ale opravdu 
nikdy nemyslel, protože jsem věděl, že ze mne žádné zázračné dítě není a nebude. Myslím, že stejně 
dopadne i ona holčička. Je na jejích rodičích, jak k její hře budou objektivní, nebo ambiciózní. Bude záležet 
na jejím učiteli i jí samotné, jestli se jí hra na housle zalíbí, nebo se pro ni stane noční můrou. 
Mám vlastní zkušenosti s hraním ve škole i před publikem. Byl jsem vždycky hrozný nervák a hru bral 
strašně vážně. To ze mě spadlo, když už jsem „do houslí“ nemusel. Pak mne to vlastně teprve začalo bavit. 
A přeju všem účinkujícím dětem, které 20. prosince v lubském kinosále hrály, aby i když se svému nástroji 
nebudou věnovat profesionálně, je v životě stále provázela chuť hudbě naslouchat a hudbu v jakékoli formě 
milovat. Myslím, že to je to nejcennější, co si z roků strávených v hudební škole mohou do života odnést. 
A mně neznámé malé houslistce to přeju dvojnásob. 

Jindřich Desort 
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To tu ještě nebylo – štola měla 9,95 m! 10,20 m! 
Nač vymýšlet nový titulek, když jde s malou 
úpravou použít ten loňský. U paní starostky se 
nemusela probourat ani přistavět chodba, a také 
hasiči nemuseli naverbovat nové členy – štolu nesli 
s úsměvem na rtech! 
Kde to skončí, si netroufám tipovat. Vloni jsem 
uvedl, že jsme asi na maximu a všeho moc škodí. 
Nu, jak vidno … 
Letošní 17. Vánoční setkání, které každoročně 
připravuje město Luby a partnerská obec Erlbach, 
bylo opět velice příjemné. Štola, svařák, něco 

dobrého od hasičů, cmunda s křenovým zelím od děvčat z chebské firmy Elektrosun, jeden stánek 
s vánočním zbožím a štěstí přinášejícím jmelím. Když k tomu připočteme plné náměstí kamarádů 
a známých, bylo o pohodu postaráno.  
Nelze opomenout již tradiční hudební vystoupení. Hezké písně zazpíval dětský pěvecký sbor naší hudební 
školy, Luběnky volně navázaly, závěr tvořili Erlbašští trubači. 
K Vánočnímu setkání patří i zmínka o počasí (pro statistiky). Letos bylo příjemné, jen několik málo stupňů 
mínus. Sníh jsme už několik let neviděli, ale jednou přijde! 
Každoročně tvoří závěr článků poděkování, jiné to nebude ani letos. 
Děkuji tímto všem, kteří se aktivně zapojili a postarali o zdárný průběh Vánočního setkání. Opět nebudu 
jmenovat – nerad bych na někoho zapomněl. Jsou to pořád ti samí, znáte je. 
18. Vánoční setkání se koná v prosinci letošního roku – „přijďte pobejt!“ 

Jan Kreuzinger 

 

Sedmkrát upadni, osmkrát vstaň 
(Moje vzlety a pády, úvahové vypravování) 

Uvažoval jsem o okamžicích úspěchů a neúspěchů v mém životě, ale i o zlomových událostech, které 
ovlivnily mé další kroky. V paměti jsem se dostal až na samý počátek svého života. 
Rok po mém narození se moji rodiče rozvedli. Ve školce mi dávali věci do pravé ruky, proto píši pravou 
rukou, i když stále mám tendenci chopit se propisky levačkou. Ve třech letech na mě mluvili česky, 
španělsky, anglicky a katalánsky. Také mě naučili základům plavání, psaní, počítání a spolupráce 
s kamarády. Skvělé pro mne bylo mít tři domovy. První byl maminčin byt, druhý dům tatínka a babičky 
a třetí dům babičky a dědy v Česku.  
Prvním velkým pádem pro mne byla ztráta dvou mých nejlepších kamarádů, když se odstěhovali do jiného 
města, a také dívky, kterou jsem měl velice rád. S kamarády jsem se od té doby nesetkal a ani jsem s nimi 
nemluvil. S dívkou jsem však stále v písemném kontaktu. Krásná doba byla mezi 7 a 9 lety. Pořád jsem 
někam cestoval. Ať už vlakem k tatínkovi, nebo letadlem k dědovi. Užíval jsem si školu naplno. Mé známky 
proto nebyly dobré. V hudební výchově jsem vždy stál na chodbě za trest. A při tělocviku? Tam jsme s mým 
kamarádem dělali, co jsme chtěli. Tomu odpovídaly naše známky: hudební výchova 4, tělesná výchova 
5. Bylo to však nejlepší období, jaké jsem kdy zažil.  
Druhým, a tím největším pádem bylo pro mne stěhování se do Čech. Měl jsem na výběr. Zůstat u táty, nebo 
jít s matkou. Žít při starém, nebo zkusit něco nového? Rozhodl jsem se pro to druhé. Ztratil jsem všechny 
kamarády, ocitl jsem se v jiné zemi, neuměl jsem pořádně mluvit česky, natož psát… 
Třetí z mých pádů bylo, že jsem se dozvěděl, že budu muset zopakovat pátý ročník. V té chvíli jsem padl 
na kolena, myslel jsem si, že všechno bude špatné, že to nezvládnu a ztratím rok svého života. Opak byl 
však pravdou. Dařilo se mi. Měl jsem mnohem lepší známky než ve Španělsku. To mě postavilo na nohy. 
Motivovalo mě to natolik, že jsem chtěl stále lepší a lepší známky. Být jedním z těch nejlepších, naučit se 
co nejvíce věcí. To však nebylo mým nejvyšším vrcholem. Na ten stále stoupám. Mám čím dál tím lepší 
známky, vím toho více, cestuji po světě, mám skvělé kamarády a neuvěřitelné zážitky. Můj děda říká: 
„Co tě nezabije, to tě posílí.“ Já s tím souhlasím, a proto mě těší, že dokážu překonávat životní překážky. 

Damián Jan Alonso, 9. třída 
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Stolní tenisté hodnotí polovinu sezóny 
V letošní sezóně 2016 – 2017 postavili stolní tenisté tři družstva mužů do mistrovských soutěží. A mužstvo 
ve složení Jan Horn, Ondra Kocum, Milan Špryňar a Vladimír Winkler bojuje v krajském přeboru 2 na 
výborném 2. místě a jedou na postup do vyšší soutěže. 
B mužstvo ve složení Tomáš Skála st., Jiří Holý, Jaroslav Nalezenec, Josef Levora a Vojtěch Levora st. 
hrají okresní přebor a zatím vedou tabulku se čtyřbodovým náskokem před Jiskrou Aš a dalším družstvem 
TJ Luby C, za které hrají Jaroslav Kočárník, Jan Pěnkava, Vladimír Šabík, Karel Hanačík a Milan Maixner. 
Do těchto družstev se snažíme zakomponovat i naši šikovnou mládež, ale jelikož se hrají utkání ve všední 
den a mnohdy do večerních hodin, je to složité. Náš 
nejlepší mládežnický stolní tenista, Vojtěch 
Levora ml. byl zapůjčen do družstva TJ Lomnice na 
hostování, kde nabírá zkušenosti v divizní soutěži. 
A vede si parádně, po polovině soutěže jeho 
úspěšnost vítězných utkání a porážek je výborných 
70 %. Další naše naděje jako Lucie Čáchová, 
Zuzana Záhořová, David Čácha nebo Tadeáš 
Ujváry, reprezentují oddíl TJ Luby na okresních 
a krajských bodovacích turnajích a vedou si velmi 
pěkně. Další nástupci z řad malých pinčesářů, kteří 
si již vyzkoušeli, jaké to je na tzv. velkém turnaji, 
jsou Eva Vyhlídalová, Anežka Vormová, Jůlie Vyhlídalová, Tomáš Vyhlídal a Dan Zapadlo. Další děti pod 
vedením Martiny Skálové se musí ještě zdokonalovat, ale jejich čas jistě brzy přijde. Mluvím o Adélce 
Kubizňákové, Štěpánce Postolkové, Markétce Hanušové, Mikuláši Zounkovi a Mírovi Hanušovi.   
V červnu tohoto roku náš oddíl TJ Luby oslavil 70 let založení velkým mezinárodním turnajem a 17.12. 
2016 jsme vycestovali na turnaj do německého Tannenbergstahlu. Jednalo se o další výjimečnou událost, 
kdy s tímto oddílem bezvadně fungují sportovní a mezilidské vztahy již 50 let. V této počítačové době něco 
neuvěřitelného. 
Do nového roku 2017 bych rád poděkoval městu Luby, Karlovarskému kraji, Jiřímu Vyhlídalovi, Milanu 
Oubrechtovi a dalším drobným sponzorům za finanční i jinou podporu tohoto malého sportu. Rád bych 
popřál všem lidem a sportovcům hodně štěstí, zdraví a krásné sportovní zážitky nejen za pinčesovým 
stolem. 

Za oddíl stolního tenisu Tomáš Skála 

Loučení s rokem 2016 u hasičů 
Dne 2.12.2016 proběhla v místní zbrojnici hasičů naše výroční schůze. Společně se zastupiteli města Luby 
a kamarády z SDH Svojšovice a Markneukirchen jsme hodnotili uplynulý rok. 
V roce 2016 naše jednotka odpracovala 2602 hodin, z toho 182 hodin u zásahů, 1958 hodin byla pravidelná účast 
členů každou středu, a zbylá část hodin byla jiná činnost (požární hlídky na kulturních akcích v našem městě 
a podobně). Celkem k 26 událostem jsme vyjížděli, v průměru 6 lidí na výjezd, a v průměrném čase 5,6 minut. 
Jednalo se 9x o požár, 1x únik pohonných hmot, 5x dopravní nehoda, 2x zajištění prostoru pro přistání vrtulníku, 
1x uvízlé kotě na stromě, 1x srážka vlaku v Rotavě, 1x padlý strom, 3x otevření bytu, 1x pomoc při hledání osoby, 
1x záchrana domácího králíčka z potoka, 1x taktické cvičení v Chebu. 
Od městského úřadu jsme obdrželi 20 000,- Kč pro naše hasičské děti na výlet do Prahy, který si mimochodem 
všichni užili. Stejně jako každý rok, tak i ten loňský nabídl Den otevřených dveří v hasičárně, který si, doufáme, 
každý užil (tedy ten, kdo přišel☺). Na soutěže to bylo stejné jako rok před tím, u našich kamarádů ve Svojšovicích 
jsme si jak zasoutěžili, tak i odpočinuli. Naší domácí soutěže O pohár starostky města se zúčastnilo celkem 5 družstev.  
O tom, že se o našem malebném městečku dozvěděli i na opačném konci republiky, respektive ve Štramberku, se 
postaral jeden člen hasičů. Již 2. Mistrovství republiky dobrovolných hasičů v TFA (Nejtvrdší hasič přežije) se 
zúčastnil rodák z Lubů, Jan Pelc. Obrovské poděkování za spolupráci patří paní starostce Anitě Černíkové i celému 
zastupitelstvu města. V neposlední řadě největší poděkování patří hasičům, kteří nad námi bdí a jsou připraveni 
v kteroukoliv dobu nám pomoci. Děkujeme našim spoluobčanům za to, že si udělají čas a přijdou nás podpořit při 
soutěži, nebo společně s námi posedět u Dne otevřených dveří. 
V roce 2017 přejeme všem, aby tento rok byl jen radostným, nikoho nepostihlo žádné neštěstí. Těšíme se na radostné 
shledání s vámi se všemi. Jan Pelc, starosta SDH Luby 

Snímek z vánočního pinkání s rodiči 



Lubský zpravodaj leden 2017 strana 6 

Krátká informace pro spoluobčany 
Rád bych Vás jako spoluobčany, kteří mi dali důvěru zastupovat a pracovat v zastupitelstvu v Lubech, 
informoval o mém odstoupení z této funkce zastupitele, ke dni 31.12. 2016. Po zralé úvaze jsem dospěl 
k výsledku, že za více jak dva roky v této funkci, jsme vůbec nic hmatatelného neudělali a můžu to 
zodpovědně říci, protože jsem tam seděl. Nebudu se zde vyjadřovat nad konkrétními problémy, kterých je 
spousty, ale rád bych poděkoval za důvěru ve mně vloženou a smutně říkám, že to takto dál nejde. 
Přeji Vám všem v novém roce 2017 hodně štěstí. 

Tomáš Skála 
 

Originální meteostanice 
v Markneukirchenu 

 
 

… když je kámen … tak 
 

… mokrý … prší 
… teplý … svítí slunce 
… studený … je zima 
… světlý … je den 
… tmavý … je noc 
… zamlžený … je mlha 
… napříč … je vichřice 
… pryč … je ukraden 
 

Můj dědeček 
(Charakteristika) 
Můj dědeček vypadá přísně. Jeho obočí i s čelem působí vážně, ale opak je pravdou. Má úžasný smysl pro humor. Je 
mírně při těle, i když si myslím, že děda je to se vším všudy. Když jsem byla menší, často mě prarodiče hlídali a mně 
bylo moc smutno po mamince. Tehdy děda vždy holčičím hláskem pravil: „Já jsem tvoje maminka“. Neříkám, že mě 
to vždy úplně uklidnilo, ale úsměv na mé dětské tvářičce to rozhodně vykouzlilo. Slyším od něj neustálé připomínky, 
ale už to beru jako samozřejmost. Kdykoliv mám nějaký problém, on je ten, kdo mi pomůže. Má svoji hlavu a musí 
být po jeho. Nejlepší bylo, jak montoval rádio do auta a já byla pevně rozhodnuta, že budu montovat s ním. Vůbec 
jsem tomu nerozuměla, ale on si našel dostatek času mi vše vysvětlit. Chce pro mě jenom to nejlepší. 
Můj dědeček má srdce na pravém místě a je jeden z mála lidí, kterých bychom si měli vážit. Jeho život je protkaný 
zajímavostmi a hlavně úspěchy. Každý, kdo ho zná, potvrdí, že je to skvělý člověk. Mám ho moc ráda a jsem hrdá 
na to, že jsem jeho vnučka. 

Maya Martin, žákyně 8. třídy 
 

Poděkování 

Děkujeme Josefovi Pultrovi ml. za bezplatnou opravu vybavení tříd MŠ a firmě Kyselák za bezplatnou opravu 
herních prvků na zahradě MŠ, která činila cca 8000,- Kč. 

Ředitelka MŠ v Lubech Libuše Veselá 
 

Prosincový zpravodaj měl zpoždění 
Pravidelně na konci nebo hned na začátku nového měsíce posíláme noviny k tisku do Plesné. Ty jsou pak hotové do 
3 až 5 dnů. Na prosincový Lubský zpravodaj jsme i s Vámi čekali nezvykle dlouho – do poloviny měsíce.  
Příčinou byla porucha tiskařského stroje, což se může stát. Teď jen doufáme, že bylo vše řádně opraveno a Lubský 
zpravodaj budete mít ke koupi včas. 
Přejeme Vám zajímavé čtení (příspěvků od vás by mohlo být více) a zůstaňte nám věrni! 

Redakce Lubského zpravodaje 
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Společenská kronika 
V měsíci lednu 2017 oslaví významné 

životní výročí tito občané města Luby:  

Duršpeková Marie 

Horák Jaroslav 

Nováková Karin 

Mračková Helena 

Duršpek Rostislav 

Vika František 

Riedl Josef 

Patáková Marie 

Zíková Vlasta 

Křížová Helena 

Bartošová Anna 

Záplata František 

Benešová Pavla 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 

Info 

Společnost Chevak Cheb a.s., na letošní rok zdraží 

pouze stočné o 1,50 koruny bez daně, tedy o 1,73 

koruny s daní. Cena za kubík vody se tak navýší na 

86,83 koruny. 
Více na www.chevak.cz – tisková zpráva o ceně vody 

pro rok 2017. 

 

PLYNOSERVIS 
voda-topení-plyn 

 

Martin Forrai 
 

• opravy, montáže, servis plynových kotlů, 

topidel, karem a ohříváků vody různých 

typů a značek 

• pravidelné prohlídky, revize, čištění ply-

nových 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 

 

Inzerce 
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Zprávy ze zastupitelstva 
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Pavlovský, Plzák, Skála, Šíma, Vrbová, Kubeš. Omluven: p. Záplata. 

♦ Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu příjmů a výdajů města pro rok 2017. Rozpočtové výdaje jsou 
navrženy v celkové výši 31 542 tis. Kč a zahrnují nutné provozní výdaje ve výši 25 860 tis. a mimořádné výdaje 
5 682 tis. Kč na větší opravy a investice. I v případě mimořádných výdajů se jedná o nutné investiční výdaje 
a opravy u některých organizací a zařízení města. Případné jiné nutné opravy nebo financování projektů 
dotovaných EU bude řešeno rozpočtovým opatřením rozpočtu města v průběhu roku. Návrh rozpočtu na rok 
2017 počítá s příjmy ve výši 32 215 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 31 542 tis. Kč a je tedy přebytkový. 
Z přebytku ve výši 673 tis. Kč mohou být financovány havarijní opravy a případně jiné nepředvídatelné výdaje, 
které schválí zastupitelstvo města. 
Navržený rozpočet byl projednán ve finančním výboru zastupitelstva města a byl zveřejněn k možnému vyjádření 
ze strany občanů města na úřední desce od 22.11.2016 do 12.12.2016. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu 
města rozpočet na rok 2017, s předpokládanými příjmy ve výši 32 215 tis. Kč a předpokládanými výdaji ve výši 
31 542 tis. Kč, schválit. Rozpočet výdajů je závazný v jednotlivých paragrafech. 
Zastupitelé schválili navržený rozpočet města pro rok 2017 včetně rozpočtu fondů (všichni pro). 
 
Po projednání a schválení rozpočtu města na rok 2017 si vzal slovo pan Skála a oznámil, že se k 31.12.2016 
vzdává funkce člena Zastupitelstva města Luby, protože se nedaří uskutečňovat program, pro který kandidoval, 
a zasedání zastupitelstva opustil. 

♦ Paní starostka požádala zastupitelstvo města o schválení počtu zaměstnanců (limitu) města Luby pro kalendářní 
rok 2017. Limit prostředků na platy pro všechny zaměstnance města byl schválen při schvalování rozpočtu 
výdajů města pro rok 2017 také dne 12.12.2016. 
Navržený počet zaměstnanců městského úřadu je stejný jako v uplynulém roce pro správu, počet zaměstnanců 
odboru SMM je také stejný, mění se počet vytvořených pracovních míst na veřejně prospěšné práce z 12 
pracovních míst na VPP v loňském roce na 3 místa pro rok 2017. Ke změně dochází pro velmi nízkou 
nezaměstnanost a sdělení Úřadu páce v Chebu, že budou nezaměstnaní posíláni na volná pracovní místa 
podnikatelům. V případě nedostatku uchazečů o VPP bude na sezónní práce zaměstnávat vedoucí SMM Ing. 
Lukeš místní občany. Dále je v návrhu změněn pracovní úvazek na referenta v MKS z 0,35 na celý úvazek. 
Zastupitelé schválili navržený počet zaměstnanců města Luby pro rok 2017, který se rovná 31,05 přepočtených 
zaměstnanců a zahrnuje vytvoření 3 pracovních míst na veřejně prospěšné práce (všichni pro). 

♦ Zastupitelé projednali navržená rozpočtová opatření rozpočtu města na rok 2016 (RO č. 5/2016). Jednalo se 
především o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 2000,- Kč (účelová neinvestiční dotace od MV-GŘ 
HZS ČR prostřednictvím Karlovarského kraje pro JSDH). ZM odsouhlasilo Základní škole Luby použití 
finančních prostředků ve výši 80 tis. Kč z příspěvku na provoz nebo z rezervního fondu na investici. Toto nebude 
mít žádný vliv na rozpočet města. Dále je obsahem rozpočtového opatření úprava a přesuny v jednotlivých 
rozpočtových paragrafech podle skutečných výdajů. Podrobný rozpis rozpočtových opatření je v příloze tohoto 
zápisu. 
ZM navržená rozpočtová opatření schválilo (všichni pro). 

♦ Zastupitelé byli seznámeni s navrženými odměnami členům výborů a komisí ZM, kteří nejsou členy 
zastupitelstva, za jejich celoroční práci v těchto orgánech (výše dle přílohy). Dále byly navrženy odměny 
občanům, kteří celoročně pracují s mládeží a dětmi bez nároku na odměnu nebo poskytují městu jiné služby. 
ZM navržené odměny členům výborů a komisí a občanům pracujícím pro město odsouhlasilo (všichni pro). 

♦ Zastupitelé byli seznámeni se zápisem z kontroly kontrolního výboru ZM, při které KV kontroloval plnění 
usnesení ZM. Bylo konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky. 
Dále předseda kontrolního výboru pan Hartl seznámil ZM s plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2017 
(viz. příloha) a zastupitelé jej schválili (všichni pro). 

♦ Zastupitelé města schválili přijetí státní účelové neinvestiční dotace ve výši 2 000,- Kč pro jednotku SDH na 
uskutečněné zásahy mimo územní obvod zřizovatele, která bude poskytnuta na základě Rozhodnutí Ministerstva 
vnitra – GŘ HZS ČR (všichni pro). 

♦ Zastupitelstvo města bylo seznámeno s nabídkou firmy Tendra spol. s r. o., zpracovat pro město žádost o dotaci 
řízení projektu na akci „Zateplení Městského kulturního střediska v Lubech“ dle podmínek stanovených výzvou 
vyhlášenou SFŽP ČR. Dotace by byla v maximální výši 40 % celkových způsobilých výdajů. Tendra by 
požadovala úhradu za poskytnuté služby pouze při schválení dotace, v případě neúspěchu by faktura vystavena 
nebyla. Při podání žádosti o dotaci musí být jako příloha zpracován energetický posudek budovy dle 
z. 406/2000 Sb. a metodického pokynu pro dotace OPŽP-PO5, dále energetický štítek obálky dle ČSN 730540:2 
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a průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 230/2015 Sb. – navrhovaný stav budovy. Cenová 
nabídka na vypracování těchto posudků je cca 60 tis. Kč. Dále by musela být zpracována projektová 
dokumentace na snížení energetické náročnosti objektu MKS v rozsahu geodetické zaměření, architektonické 
stavební řešení stavby, požárně bezpečnostní řešení, rozpočet. Navržené opatření musí vykazovat minimálně 
20 % úspor energií spotřebované před realizací úsporných opatření. Nabídku na vypracování této projektové 
dokumentace učinil Atelier BO s.r.o. za cenu cca 200 tis. Kč. 
ZM schválilo (všichni pro) uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Zateplení Městského 
kulturního střediska v Lubech“ s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. 
ZM neschválilo uzavření smlouvy s firmou Atelier BO s.r.o. – projekční činnost ve výstavbě na vypracování 
projektové dokumentace na snížení energetické náročnosti objektu MKS v Lubech za cenovou nabídku 
168 tis Kč bez DPH a dále neschválilo uzavření smlouvy se společností Energomex s.r.o. na zpracování 
energetického posudku, energetického štítku obálky budovy a průkaz energetické náročnosti budovy na objekt 
MKS Luby za nabídkovou cenu 47 700,- Kč bez DPH. ZM rozhodlo, že na tyto služby má být vybrán dodavatel 
na základě výzvy více zájemcům. 

♦ Zastupitelstvo města schválilo přijetí peněžitého daru pro Zakladní školu Luby a Mateřskou školu Luby ve výši 
1.000 EUR od města Bubenreuth (všichni pro). 

♦ ZM bylo informováno o vyhlášení výzvy Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na program Podpora obnovy 
a rozvoje venkova v roce 2017. Dotační titul č. 2 tohoto programu je Podpora a zapojení dětí a mládeže do 
komunitního života v obci a bude podporována obnova a údržba venkovní zástavby a občanské vybavenosti 
(např. školy, školky, veřejná prostranství). Město Luby by mohlo zopakovat žádost o dotaci, kterou se nepodařilo 
získat v letošním roce. V případě, že město dotaci nezíská, bude investovat do výše 100 tis. Kč z vlastních zdrojů, 
což je v souladu se schváleným rozpočtem. 
ZM schválilo objednat u dodavatele Ing. Vaněčka žádost o dotaci z dotačního programu „Program obnovy 
a rozvoje venkova 2017“ na projekt pořízení infrastruktury pro volnočasové aktivity dětí a mládeže – hřiště u MŠ, 
doplnění herních prvků u ZŠ (všichni pro). Celkové náklady za přípravu a podání žádosti jsou 8 000 Kč, přičemž 
4 500 Kč budou splatné po podání žádosti, 3 500 Kč až po schválení žádosti. 

♦ Zastupitelstvo města schválilo propachtování pozemků p.č. 330/4 (472 m2) a p.č. 433/3 (240 m2) v kat. území 
Dolní Luby společnosti SPO-ZEM Nový Kostel (6 pro, 1 se zdržel hl.). Dále ZM schválilo propachtování 
pozemků společnosti Naturland s.r.o., a to p.č. 433/2 (867 m2), a p.č. 472 (1240 m2) v kat. území Dolní Luby 
(6 pro, 1 se zdržel hl.), pozemky p.č. 1892/3 (536 m2), p.č. 2237/3 (7681 m2), p.č. 2701/3 (427 m2), p.č. 2752/3 
(2795 m2), p.č. 2953 (398 m2) a p.č. 3104/4 (1640 m2) v kat. území Luby I (6 pro, 1 se zdržel hl.), a pozemky 
p.č. 1761/2 (513 m2), 1761/3 (928 m2), 1769/1 (4364 m2), 1769/2 (102 m2) a p.č. 744/10 (47 m2) v kat. území 
Opatov u Lubů (6 pro, 1 se zdržel hl.). 
Zastupitelé schválili pronájem pozemků stav. p.č. 334 (354 m2 v kat. území Luby I paní Miroslavě Černíkové 
(6 pro, 1 se zdržel. hl.) a p.č. 3092 (368 m2) v kat. území Luby I p. Pištovi a Hippmannovi (všichni pro). ZM 
schválilo propachtování (pronájem) p.č. 1/2 (669 m2) a p.č. 1/1 (3650 m2) v kat. území Dolní Luby panu Rackovi 
(všichni pro). 
ZM schválilo prodej pozemků p.č. 1882/7 (220 m2), část p.č. 1880/1 (180 m2) a část p.č. 1880/4 (225 m2) v kat. 
území Luby I paní Petře Krejčové (všichni pro). Zastupitelé schválili prodej pozemků části p.č. 1201/1 (cca 
400 m2) a části p.č. 1200/8 (cca 300 m2) v kat. území Luby I paní Kristýně Winklerové (všichni pro). 
ZM schválilo záměr propachtovat pozemky část p.č. 1590 (540 m2) v kat. území Luby I (všichni pro), část 
p.č. 2511/1 (460 m2) v kat. území Luby I (všichni pro) a záměr pronajmout část p.č. 2511/7 (9 m2) v kat. území 
Luby I (všichni pro). 
ZM schválilo záměr prodat část pozemku p.č. 1882/1 (cca 320 m2) v kat. území Luby I (všichni pro). 
Zastupitelstvo města schválilo záměr pronajmout prostory obchodu potravin v objektu MKS, které budou volné 
od 1.03.2017 (všichni pro). 

♦ Paní starostka seznámila zastupitele s pozvánkou na novoroční koncert od města Markneukirchen, který se bude 
konat dne 7.01.2017, a vyzvala zastupitele, aby se v případě zájmu o účast na koncertě přihlásili do 15.12.2016. 
ZM vzalo informaci na vědomí. 

♦ ZM projednalo žádost Ing. Vladimíra Vrby o snížení poplatku za pronájem velkého sálu v MKS na pořádání 
3. Lubského muzikantského plesu, který budou pořádat dne 17.03.2017 lubské kapely. Po diskusi, zda 
poskytnout slevu navrhl Mgr. Plzák slevu ve výši 300,- Kč. Zastupitelé slevu neodsouhlasili (1 pro, 6 proti). 

♦ Starostka seznámila zastupitele s vývojem událostí ohledně koupě nemovitosti na pozemku p.č. 122/1 v k.ú. 
Luby I (hotel Skleník). Vlastník nemovitosti byl na základě usnesení ZM ze dne 26.6.2016 písemně obeslán dne 
4.7.2016 a vyzván k připomínkování předloženého návrhu kupní smlouvy. Protože se vlastník nemovitosti zpětně 
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nevyjádřil, byl několikrát telefonicky a dále dopisem ze dne 10.10.2016 opětovně urgován. Následně došlo dne 
1.11.2016 ke smluvení schůzky, na kterou se však místo majitele nemovitosti dostavil pouze jeho zástupce se 
sdělením, že majitel chce nemovitost pronajmout třetí osobě za účelem zřízení jídelny a ubytovacího zařízení. 
Bylo dojednáno, že majitel doloží studii/projekt svého záměru a předloží jej zastupitelstvu k nahlédnutí do 
12.12.2016. K dnešnímu dni nebyl na MěÚ Luby projekt podán. Starostka navrhuje pověřit stavební úřad 
jednáním s majitelem o zabezpečení a případné demolici stavby. 

♦ Starostka informovala zastupitele o dalším vývoji kauzy Kvasničkovy vs. Střecha. JUDr. Kvasnička (jako 
zástupce manželů Kvasničkových) zaslal p. Střechovi nabídku na odkoupení garáže na pozemku st.p.č. 182/2 
v k.ú. Luby I, ovšem s tím, že dohodnutá cena 30 000,- bude rozdělena do splátek po 1500,- Kč/měsíc a to až po 
prodeji pozemku manželům Kvasničkovým. Na dopis reagoval p. Střecha tím, že se chce dále držet 
zastupitelstvem navrženého postupu. 

♦ Starostka informovala zastupitele o skutečnosti, že na město Luby byla doručena tříměsíční výpověď z pronájmu 
nebytových prostor - lékárny od Mgr. P. Peterka, a to z důvodu chybějícího personálu. Pokud by Mgr. Peterek 
získal nového zaměstnance, je ochoten výpověď stáhnout. Starostka navrhuje souběžně hledat nového nájemce 
na provozování lékárny. 

♦ Paní starostka seznámila ZM s návrhem termínu konání zastupitelstev města v roce 2017. Veřejná zasedání ZM 
se budou konat 30. ledna, 20. března, 15. května, 26. června, 4. září, 23. října a 11. prosince. V případě potřeby 
budou svolána mimořádná jednání. 
ZM vzalo informaci na vědomí. 

♦ ZM bylo seznámeno s protokolem o otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na zpracování projektové dokumentace na akci „Luby – regionální muzeum hudebních nástrojů a houslařských 
tradic, společenské centrum česko-německých aktivit“. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. 
Nejnižší nabídkovou cenu podal uchazeč Petr Hradil se sídlem Pelhřimov 36, Cheb, ve výši 649 000,- Kč bez 
DPH. 
ZM schválilo uzavření smlouvy na tuto akci s Petrem Hradilem za nabídkovou cenu 649 000,- Kč bez DPH 
(všichni pro). 

♦ ZM bylo seznámeno s protokolem o hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na akci „Vodovod Luby – 
lokalita Růžový Vrch, projektová a inženýrská činnost“. Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové 
ceny. Nejnižší nabídku podala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., a to 834 900,- Kč včetně 
DPH, a proto byla tato nabídka vyhodnocena jako nejvhodnější. 
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. za nabídkovou cenu 
834 900,- Kč včetně DPH (6 pro, 1 proti). 
Proti zpracování projektové dokumentace na vodovod v určené lokalitě hlasoval Bc. Pavlovký, a to proto, že se 
budou investovat velké fin. prostředky z rozpočtu města (cca 15 mil. Kč) ve prospěch určité části občanů a to že 
je nespravedlivé vůči ostatním občanům města. 

♦ Zastupitelstvo bylo seznámeno s nařízením vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členů zastupitelstev, a které navyšuje měsíční odměnu uvolněným členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků a navyšuje maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům zastupitelstev územních samosprávných celků o 4 % s účinností od 1. ledna 2017. 
Paní starostka navrhla, aby ZM stanovilo odměnu neuvolněným členům ZM od 1.01.2017 o 4 %, to je pro 
místostarostu ve výši 13.832,- Kč, pro předsedu výboru nebo komise ve výši 1.841,- Kč, pro člena výboru nebo 
komise 1.575,- Kč a pro člena ZM 599,- Kč. Zeptala se, zda má někdo jiný návrh. 
ZM schválilo (5 pro, 2 se zdrželi hl.) výši odměn pro neuvolněné zastupitele ve výši 13.832,- Kč pro 
místostarostu, 1.841,- Kč pro předsedu výboru nebo komise, 1.575,- Kč pro člena výboru nebo komise a 599,- Kč 
pro člena zastupitelstva. 

♦ Ředitelka Základní školy Luby Mgr. Vrbová požádala zastupitelstvo a souhlas pro ZŠ Luby s podáním žádosti 
o dotaci z Ministerstva školství ČR, z výzvy 22 na tzv. měkký projekt, a to na asistenta a doučování, na klub 
logiky a spolupráci s MŠ. Celková výše požadované dotace je 604 434,- Kč. 
ZM schválilo pro Základní školu Luby žádost o dotaci na Ministerstvo školství ČR ve výši 604 434,- Kč (všichni 
pro). 

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 30. ledna od 16 hodin v budově 
MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13. 
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