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Řešení situace v ordinaci MUDr. Mudrocha
Vážení občané, na základě přibývajících stížností na výkon lékařské praxe MUDr. Mudrocha, jsme spolu
se starostou města Skalná Ing. Goldem zaslali dopis krajskému zdravotnímu radovi, a to se žádostí
o pomoc při řešení současné situace v jeho ordinaci. Pokusím se Vám nyní ve stručnosti shrnout, jaké
důvody nás vedly k tomu, že jsme se obrátili na krajského zdravotního radu. Pan doktor Mudroch byl
o našem postupu písemně informován.
Jak již uvádím na začátku příspěvku, nespokojenost občanů s výkonem lékařské praxe pana doktora má
vzrůstající tendenci. Ze strany obou starostů bylo s MUDr. Mudrochem na základě stížností pacientů
ústně jednáno, avšak bezvýsledně. Největší problém spatřujeme v tom, že města nejsou jeho
zaměstnavatelem a jediný partnerský vztah, který mezi obcemi a lékařem existuje, je pronajímání
ordinací, které patří obcím Skalné a Lubům. To nám bylo také panem doktorem při jednání sděleno.
Víme, že nám nepřísluší hodnotit odborné schopnosti pana doktora, ale jako zástupci občanů pokládáme
za samozřejmé, že se budeme snažit řešit jejich stížnosti týkající se především organizačního chodu
ordinace a také lékařské etiky. Dlouho jsme váhali s radikálním řešením stávající situace, zvláště
s ohledem na to, že v případě ukončení lékařské praxe MUDr. Mudrocha v našich obvodech, bychom za
něj neměli náhradu. Vzhledem ale k narůstajícím problémům, považujeme za nutnost v zájmu zdraví
a také spokojenosti našich občanů, se současným problémem zabývat. Určité kroky jsme již podnikli.
Starosta Skalné Ing. Gold oslovil zástupce lékařské komory, napsal také podnět k prošetření výkonu
poskytování lékařské péče na jednotlivé zdravotní pojišťovny, které v uplynulém období postupně
provedly vlastní kontrolu. Výsledek šetření zatím není doposud znám. Obce také zahájily jednání
s lékařem, který měl zájem vykonávat lékařskou praxi v našich obvodech. Vzhledem ale k referencím,
které jsme na tohoto doktora získali, jsme se rozhodli jednání ukončit. Nyní, co nás tedy vedlo ke kroku
informovat zdravotního radu:
Jedním ze zásadních problémů je nedodržování ordinační doby – pan doktor nedodržuje ordinační hodiny
v obou ordinacích. V Lubech má ordinační hodiny od 8.00. Málokterý z pacientů asi pana doktora v tuto
dobu v ordinaci zažil. Běžné jsou příchody po půl deváté i déle.
Jak jsme se vyjádřili v úvodu, nejsme erudovaní k tomu, abychom posuzovali odborné kvality MUDr.
Mudrocha. Jistě se najdou i spokojení pacienti, kterým pomohl. Ale na základě zkušeností s jinými lékaři,
kteří u nás provozovali praxi, můžeme porovnávat alespoň přístup současného doktora k pacientům.
Shrneme tedy nejčastější námitky pacientů: přístup MUDr. Mudrocha je povrchní, velice časté je
předepisování antibiotik a jiných léčiv bez prohlídky tzv. ode dveří. Za ordinování předešlých doktorů
byly samozřejmé, pokud o ně bylo zažádáno, návštěvy starých a postižených občanů. Nyní slýcháme
nářky, že i přestože pan doktor i pokud je požádán, nepřijede a v lepším případě předepíše recept „na
dálku“. Někteří pacienti uvádějí, že mají obavy přijít za lékařem, aby jim vystavil recept na léky, které
mají naordinovány od odborných lékařů. Pan doktor se jednak nelichotivě vyjadřuje na adresu odborníků
a pojišťoven, ale zároveň si vylévá svou zlobu i na pacientech, kteří za nic nemohou. Po příchodu do
ordinace lidé necítí vůni dezinfekce, ale spíše zápach z cigaret. To je také jedna z námitek občanů. Jak
jsme Vás v minulém čísle Lubského zpravodaje informovali v souvislosti se žádostí doktora Mudrocha
směřované zastupitelům o snížení záloh na energie a proplácení pevné linky městem, pan doktor měl
nevyřešené finanční pohledávky vůči obci. V tomto směru byl upozorněn krajský zdravotní rada, že pan
doktor není spolehlivým partnerem ani pro město. Musím konstatovat, že minulý týden byla dlužná
částka lékařem uhrazena.
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Pan doktor žádal v měsíci dubnu zastupitelstvo o proplácení pevné linky v jeho ordinaci a o snížení záloh
na energie. V žádosti sděloval, že pokud mu nebudou upraveny platby za energie, vypne topení a pacienti
budou sedět v čekárně v zimě. K tomu snad není ani zapotřebí komentáře.
Je možné, že někteří z pacientů s postupem města nebudou souhlasit, protože jim péče doktora Mudrocha
vyhovuje. Na radnici se ale obrátili jen ti nespokojení občané a chtějí, aby se město jejich stížnostmi
zabývalo. Sami se na zdravotní pojišťovny nebo zdravotního radu bojí obrátit. A důvod? Mají obavu, že
za případnou stížnost mohou očekávat od pana doktora ještě horší jednání než je tomu nyní. Většinou se
jedná o staré a vážně nemocné občany, kteří jsou na péči místního lékaře závislí.
Chtěla bych všechny občany ubezpečit, že se budeme snažit udělat maximum pro opětovné zabezpečení
kvalitní lékařské péče v naší obci. Věříme, že nám tedy snad i napomůže krajský zdravotní rada
a společně s městem Skalná se nám podaří najít řešení ke spokojenosti pacientů.
Mgr. M. Hrabovská

Tónové přehrávky houslí, kytar
a úcta k tradici hudebního nástrojařství
Ve dnech 5. - 6. června se uskutečnil v Ateliéru Saldo v Lubech 4. ročník tónových přehrávek, které
zahájil ředitel Integrované střední školy PhDr. Miroslav Liška. Od minulého ročníku se odlišovaly tím, že
tentokrát nebyly zařazeny jen housle a klasické kytary, ale také kytary Westernové. Housle přehrával
vynikající interpret pan MgA. Jiří Vodička a kytary pan Alexandr Kotlár. Soutěže se účastnili také žáci
Houslařské školy v Chebu a dalších škol z Klingenthalu a Hradce Králové, kteří se umístili na předních
místech. Tato hudební akce je nejen setkání výrobců a možnost porovnat především zvukové kvality, ale
i jedinečný zážitek pro návštěvníky z řad laické veřejnosti. Houslařská škola se tím snaží naplňovat svůj
dobrovolný závazek z roku 2005, kdy byla přesunuta do Chebu, že bude udržovat spolupráci s výrobci
hudebních nástrojů a tradice hudebního nástrojařství v našem městě i regionu. Právě výroba smyčcových
a trsacích hudebních nástrojů - tato zvláštnost naše město odlišuje od běžných městeček v republice. Tato
fráze se zdá být jasná snad všem občanům Lubů. Skutečnost je však poněkud odlišná. Představitelé města
se po loňských přehrávkách vymlouvali na nedostatečnou komunikaci ze strany Houslařské školy. Nebyla
to pravda a při letošních přehrávkách jsme se pojistili dokonce doporučeným dopisem s pozvánkou.
A výsledek? Nepřišel ani řadový zastupitel a dokonce ani omluva za případnou neúčast. Paradoxem je
navíc to, že vedení města se chystá na podporu projektu turistické propojení historických hudebních
regionů-cíl 3. Houslařskou školu organizace přehrávek stojí nejen veliké úsilí, ale i nemalé finanční
prostředky. Po výrobcích houslí a kytar nechce žádný poplatek ani práci na hladkém chodu akce. Jsme
alespoň rádi, že hojná účast z řad houslařů a kytarářů potvrzuje jejich zájem i v době tzv. hospodářské
recese a úsilí zachovat výrobu těchto nádherných hudebních nástrojů v Lubech.
Děkujeme všem organizátorům za profesionální přístup. Poděkování patří vedení ISŠ Cheb, týmu
Houslařské školy, přehrávajícím, žákům a v neposlední řadě sponzorů: Integrované střední škole
v Chebu, Ateliéru Saldo Jarmily Odlasové, Rotary Clubu Cheb/Eger, Vladimíru Vrbovi, Finance
a insurance company s.r.o.
Za houslařskou školu Bc. Pátek Jiří

Ohlédnutí za taneční soutěží Street Dance Modrý slon
V sobotu 19. června jsem se zašla podívat do sálu našeho kulturního domu na taneční soutěž Street Dance
Modrý slon, kterou pod hlavičkou města zorganizovala paní Žáčková. Domluvily jsme se, že sama napíše
do Lubského zpravodaje pár slov o průběhu soutěže. Takže by bylo asi zbytečné, abych se nějak
podrobně o tomto klání rozepisovala. Napíši tedy jen názor za svou osobu.
Myslím si, že to byla velmi zdařilá akce, které se zúčastnily hlavně děti a mládež. Vytvořily spolu
s rodiči, trenéry tanečníků velice skvělé publikum a v sále panovala bezvadná atmosféra. Určitě by bylo
dobře, kdyby se tato soutěž stala v našem městě tradicí a každoročně se pořádala. Poděkování zaslouží
tanečníci, kteří naše město v „tancování“ reprezentovali, ale i paní Žáčková, která soutěž připravila.
Mgr. M. Hrabovská
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Při branném cvičení 1. stupně pomáhali senioři
Ve středu 23. června se uskutečnilo branné cvičení pro
žáky prvního stupně. To by nebyla žádná novinka, děje
se tomu tak pokaždé na konci školního roku. Tentokrát
to však bylo trochu jiné. Děti běžely ve smíšených
družstvech. To znamená, že ve skupince byli žáci od
první do páté třídy. Snažíme se tak vést školáky ke
vzájemné ohleduplnosti a přizpůsobení se tempu
ostatních dětí v družstvu. Podmínkou letos také bylo, že
každý musí donést polínko na závěrečný oheň.
V případě pořádně velké svačiny a ještě k tomu kusu
dřeva v ruksáčku, se jednalo o pořádnou zátěž, kterou
žáci museli po celou dobu závodu nést. Letos byla
změněna trasa branného cvičení. Vybíhalo se od bývalé
pouzdrárny (dnes F.P. Technik), přes lesík kolem
zámečku a cíl byl na golfu. Jelikož to byl velký flák
cesty, na kterém samozřejmě musela být zajištěna
bezpečnost dětí, požádali jsme o pomoc místní Klub
důchodců. A senioři byli opět skvělí. Přihlásilo se jich
patnáct a pomohla i maminka Alena Opavová toho času
na mateřské dovolené. Školáci u nich plnili na
stanovištích úkoly, za které získávali body. Prověřovali
si tak své znalosti ze zdravovědy, přírodovědy,
dopravní výchovy. Luštili křížovku s večerníčkovými
postavičkami, ve skrývačkách hledali ukryté ptáky,
poznávali české celebrity, zpívali písničky na určité
téma. Jedním z úkolů byl hod na cíl granátem. Po
zvládnutí tratě čekaly na děti ještě soutěže, které pro ně
připravily spolužačky z druhého stupně. Pak
následovalo vyhodnocení. Zvítězila skupinka dětí ve
složení: Kováčová, Chudoba, Kašová, Jankovsky
a Žabková.
A protože všem samozřejmě vyhládlo, pochutnali jsme si na opečených buřtech. Pro některé děti byl i sladkou
tečkou za celým dopolednem zmrzlinový pohár, který si měly možnost zakoupit v restauraci na golfu.
A nakonec snad už jen chybělo zazpívat si písničku „Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu“. Branné
cvičení se vydařilo, počasí nám přálo a děti byly spokojené. Poděkování si zaslouží pan Holý za fotografickou
dokumentaci branného cvičení, dále pan Květoň, Kubík, David, paní Holá, Dvořáková, Tlamychová, Oubrechtová,
Bartošová, Meindlschmiedová, Květoňová, Bártová, Opavová, Kubíková, Budilová a Kašová za pomoc při
organizaci celé akce.
Díky důchodcům jsme tak mohli prodloužit trasu branného závodu a hlavně zajistit na ní dostatečný počet hlídek.
Dík patří i manželům Ptáčkovým za poskytnutí „azylu“, připravení ohniště a zajištění občerstvení pro děti.
Za učitelky 1. stupně Mgr. M. Hrabovská

STREET DANCE V LUBECH
Taneční skupiny L-Side crew a L-Side mini pod vedením Taneční školy Zdeňka Fialy byly založeny v Lubech
v říjnu 2009.
Jejich sestavy jsou zatím na začátečnické úrovni, ale díky dřině a nadšení tyto skupiny za dobu své existence
získaly řadu významných úspěchů. Ve svých sestavách kombinují prvky streetových tanců se zábavnou
choreografií. Vystoupení těchto týmů jsou divácky vždy velmi atraktivní.
V tomto roce se oba týmy mohou pochlubit účastí na pěti tanečních soutěží.
Dance Děčín :
6.místo (junioři)
Taneční pohárová soutěž Cheb:
4.místo (junioři)
Májový pohár Horní Bříza:
2.místo (junioři)
4.místo (děti)
Taneční soutěž Modrý slon Luby:
1.místo (junioři)
Celkový vítěz (děti)
Věříme, že od září roku 2010 se do Taneční školy v Lubech přihlásí hodně nových tanečníků, a oba týmy sklidí
ještě více úspěchů než doposud.
Zdeňka Žáčková
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Vyberte si v knihovně
knihovn
Seitz, Paul: Bylinky na zahrádce a v kuchyni.
Pěstování, množení, sklizeň,, použití. Též pro balkony a terasy. Vhodný rádce pro každého, kdo si chce
kuchyňské bylinky vypěstovat
stovat sám.
Vlachová, Libuše: Grilujeme a rožníme. Doma, na chalupě a v přírodě.
Štekl, Jiří: Rájem rozhlednovým.
Na kole, pěšky,
šky, lanovkou i tramvají.
266 kreslených rozhleden, 266 mapek s popisem tras, nechybí ani GPS souřadnice.
sou adnice.
Čenovský, Vít: Rumunské pastorále.
Inspiromat nejen pro cyklisty.
Tato kniha by měla přispětt ke kladnému rozhodnutí těch,
t
kteříí rádi vymění
vym
jistotu západního
cestovatelského blahobytu za mírnou nejistotu balkánského typu. Odměnou
Odm nou jim budou zážitky z nádherné
přírody, kde žijí upřímní
ímní lidé s otevřeným srdcem.
Vlasák, Jan: V Albánii nejsou lvi.
Albánie Honzu dostala – jak sám s oblibou říká.
íká. Miluje ji a je na ni expertem. Málokterý cykloturista ji
má projetou tak důkladně,, a pokud ano, těžko
t
by ji přiblížil poutavěji.
Slavkovský les.
Regionální průvodce,
vodce, praktické informace, kulturní památky, všeobecné informace, místopis.
Kuriozity po Česku
esku aneb jednou nohou v nebi.
Nechte se inspirovat a podívejte se na Českou republiku z trochu jiného úhlu.
Halada, Andrej: Na kole křížem
ížem krážem po Čechách.
Užitečné rady a tipy na výlety vám nabízí průvodce
pr
po 45 cyklisticky
ky nejzajímavějších
nejzajímav
regionech
a oblastech Čech.
ech. Celkem kniha obsahuje přes
p sto barevných fotografií.
Krušné hory – západ.
Základem průvodce
vodce jsou vždy vybrané trasy, seznamující s turistickou oblastí.

Poděkování
kování
Sbor dobrovolných hasičů Luby děkuje
d
sponzorům, kteří
přispěli na hasičskou
skou zábavu konanou dne 21.5.2010 a to:
Truhlářství
ství Bartoš, autoservis Molodovec, truhlářství
truhlá
Kyselák, restaurace Kozabar, pan Štěpánek,
Št
autoservis
Josefi, restaurace U Kostela, restaurace p. Svárovský, Elroz
Plesná, Strunal Luby, potraviny Bohouš, pedikúramanikúra S. Matoušková, řeznictví
eznictví Hadvig, Akord Kvint
Luby, kadeřnictví J. Tutokyová, p. Knapčík, potraviny
Černovský, Jiří Werner, salon – Lenka Godhardová, Saldo
Luby, Golf, restaurace U Moravů
ravů, p. Dulák, kadeřnictví
H. Křížová,
fotoklub Zaostřeno,
řeno,
rybá
rybáři,
masáže
p. Odlasová, restaurace Fialka, restaurace Peklo, autoservis
Orange, MěÚ
Ú Luby a Sbor dobrovolných hasičů
hasi Luby.
Díky Vám sponzorům
m bylo rozdáno přes
p
sto cen, za což
Vám děkujeme.
Dále bychom chtěli poděkovat
kovat dětem
d
z keramického
kroužku pod vedením pana Krska za výrobu sošky
sv. Floriána, patrona hasičů,, kterou nám hasičům
hasi
darovaly.
Pro sošku bude vytvořen
en výklenek ve zdi v naší klubovně,
kde bude soška vystavena.
Starosta SDH Luby Petr Ďurčo
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Města Luby a Erlbach
si Vás dovolují pozvat na

16. HRANIČNÍ SLAVNOST
která se bude konat v sobotu
7. SRPNA OD 13 HODIN
v prostoru hraničního přechodu.
Zahájení:
Dětské atrakce:

Schalmeienkapelle (Wernitzgrün)
Zábavná show pro děti – Milan a slečna Kostička –
zábavné soutěže o ceny, mini diskotéka, malá lekce
v Aerobicku
Rally koloběžka – soutěž zručnosti pro děti
Soutěž pro děti v tahání malého osobního vozidla
Zábavná soutěž pro děti v pojídání lubských koláčků
Tvořivá dílna MěDDM

Součástí slavnosti bude opět výstava historických traktorů.
O dobrou zábavu se budou střídavě starat dvě hudby,

SALDO BAND
A DECHOVKA Z MARKNEUKIRCHENU
Od 12.30 do 16.00 hodin bude autobus jezdit v půlhodinových intervalech, pak dle zájmu.

NEDĚ
NEDĚLE 8. SRPNA:
15.00 hodin:

Kostel sv. Ondřeje: Chorus Egrensis
Koncert Smíšeného pěveckého sboru Chorus Egrensis pod
vedením Alexandry Benešové

Pořadatelé 16. Hraniční slavnosti zvou občany k hojné účasti
16. Hraniční slavnost je spolufinancována Česko-německým
fondem budoucnosti
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Toto je jízdní řád ČD platný od 13. června 2010
Luby u Chebu - Tršnice - Cheb
Luby
Příjezd do Tršnice
Odjezd z Tršnice
Příjezd do Chebu

x
4.46
5.20
5.22
5.28

5.53
6.26
6.28
6.34

x
7.53
8.26
8.28
8.34

11.05
11.38
11.40
11.46

x
12.51
13.24
13.26
13.32

15.05
15.38
15.40
15.46

16.57
17.30
17.32
17.38

x
19.05
19.38
18.40
19.46

20.51
21.24
21.26
21.32

x
23.22
23.55
23.57
0.03

Cheb - Tršnice - Luby u Chebu
Cheb
Příjezd do Tršnice
Odjezd z Tršnice
Luby

x
3.49
3.55
3.57
4.31

4.49
4.55
4.57
5.31

x
6.45
6.51
6.53
7.27

10.16
10.22
10.24
10.58

x
x
x
12.05 14.16 16.05 18.20 20.02 22.37
12.11 14.22 16.11 18.26 20.08 22.43
12.13 14.24 16.14 18.28 20.10 22.45
12.47 14.58 16.48 19.02 20.44 23.19
Spoje, označené x, jezdí jen v pracovní dny

Město Luby získalo v roce 2010 dotaci z Integrovaného operačního programu na zpracování návrhu
územního plánu města a Posouzení vlivu na životní prostředí. Dotace ve výši 966.000,- Kč představuje
úhradu 100 % nákladů na návrh územního plánu a Posouzení vlivu na životní prostředí.
Projekt „Územní plán – Město Luby“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj
www.strukturalni-fondy.cz/iop

Přestavba návsi ve Wernitzgrünu
Ve čtvrtek 17. června se ve Wernitzgrünu uskutečnilo
slavnostní rýpnutí rýčem na přestavbě návsi. Této malé
slavnosti se za město Luby zúčastnila místostarostka
Mgr. Miroslava Hrabovská a Bc. Martin Lukeš.
Náves ve Wernitzgrünu a přestavba náměstí v Lubech
jsou společným projektem v rámci přeshraničního
programu Cíl3/Ziel3 „Turistické propojení historických
hudebních regionů“. Projekt je spolufinancován
z ERDF v rámci programu Cíl 3 a ze státního rozpočtu
České republiky.
Zahájení přestavby náměstí v Lubech má bohužel
menší zpoždění, přesto věřím, že dokončení bude
realizováno v termínu, tj. do 31.10.2010.
Starosta Erlbachu Klaus Herold a místostarostka Lubů Naši partneři ve Wernitzgrünu již mají jasno: slavnostní
Miroslava Hrabovská při slavnostním rýpnutí.
zahájení bude 11. září 2010.
Jan Kreuzinger
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Inzerce

Přiblížil se nějak rychle. Žáci absolvovali školní
výlety a exkurze, odevzdali učebnice a čekají je
dva měsíce prázdnin. Je mou milou povinností poděkovat všem rodičům a přátelům školy, kteří nám
pomáhali s dopravou na různé akce, zajišťovali
zázemí nebo pomáhali s dohledem při výletech.
Děkuji také všem učitelům – organizátorům výletů.
Jediná třída nezůstala doma.
Zvláštní poděkování zaslouží pan Martin Šíma,
jehož firma BluEn věnovala škole 10 počítačů pro
učebnu na I. stupni.
Přeji všem žákům hezké a slunné prázdniny, učitelům, rodičům a všem přátelům školy příjemnou
a také slunnou dovolenou.
Mgr. Petr Plzák, ředitel ZŠ Luby

MASÁŽE
Bohumila Ráczová
Klasická masáž
Reflexní masáž plosky nohy
+ vířivá koupel nohou
Lymfatická masáž
Masáž lávovými kameny
Parafínový zábal na ruce

Dovolená lékařky
MUDr. Dana Fučikovská oznamuje, že v době

od 19. července do 30. července
bude čerpat dovolenou.
Sestra v této době bude přítomna.

Tovární 652, Luby
Mobil : 604 115 167

Vesnice roku
Výsledky z jednotlivých krajských kol musí ještě schválit Ministerstvo pro místní rozvoj. I tak se již mluví
o tom, které obce uspěly.
Komise v Karlovarském kraji hodnotila celkem třicet
obcí. Ačkoliv by vítězem měl být Merklín, chebský
region zkrátka nepřijde.
Například Luby by se měly pyšnit oceněním Modrá
stuha. Ta se uděluje za společenský život.
„Sami jsme se tuto informaci dozvěděli z médií,“ uvedla
místostarostka Lubů Miroslava Hrabovská.
„Oficiálně ji zatím ale nemáme potvrzenou,“ dodala.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí by měla
putovat do Křižovatky. Hranice by si zase měly odnést
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny. Mimořádné
ocenění za úspěšnou přípravu a realizaci projektů
s využitím dotačních titulů má patřit Krásné.
Osobností soutěže se v Karlovarském kraji stane pravděpodobně starosta obce Nový Kostel Oto Teuber.
(převzato z Chebského deníku)

Inzerce
Pronajmu rodinný dům v Lubech,
2 zdroje tepla (kotel na tuhá paliva, kotel na plyn).
Interiér po rekonstrukci.
Cena 5.500,- Kč + cca. 3.000,- Kč energie.
Vratná kauce 20.000,- Kč.
Informace: 604 847 300

Okna – dveře – vrata
-

montáž oken a dveří Avangarde, KBE
garážová vrata Normstahl
střešní okna
stínící technika
klempířské a pokrývačské práce

Letní sleva oken 38 %
Pelikán Petr
Masarykova 175, Luby
mob.: 605 927 131
e-mail: plastokno@email.cz
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NABÍDKA

09.10.2010 (sobota)
odjezd:
volno v Praze:
představení:
návrat:

12.30 hod. (Luby)
16.00 - 18.00
19.00 - 22.30
01.00 hod.

m í s t o:

P R A H A (divadlo Pyramida)

p ř e d s t a v e n í:

DĚTI

RÁJE

nejúspěšnější muzikál roku 2010
hlavní role (alternace):

Sagvan TOFI, Lukáš VACULÍK, Bořek SLEZÁČEK,
Martin ZOUNAR, Braňo POLÁK, Michaela NOSKOVÁ,
Petra DOLEŽALOVÁ a desítky dalších zpěváků a tanečníků

c e n a:

990,- Kč
(doprava + vstupné do předních řad)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------organizátor :
Miroslav Stulák, Cheb, Dvořákova 23
tel. 354439863 (gymnázium),
tel. 354423010 (domů)
e-mail : stulak@gymcheb.CZ

mobil 603 501909

Zájemci se mohou hlásit do 15. července u Mgr. Hrabovské na Městském úřadu v Lubech
nebo na telefonním čísle 603 718 756.

Zprávy ze zastupitelstva
♦

♦

♦

Zastupitelé schválili prodej pozemku části p.č. 2628/1 (cca 180m2) v kat. území Luby I panu Bílému, ale s podmínkou, že
prodej bude uskutečněn pouze při využití tohoto pozemku pro přístavbu rodinného domu žadatele (všichni pro).
Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 2984/4 (2919 m2) v kat. území Luby I panu Hrajnohovi (všichni pro). ZM
neschválilo snížení ceny, protože dle vedoucího odboru SÚ a ŽP pana Vrby tento pozemek nesplňuje podmínky pro
poskytnutí úlev z prodejní ceny dle „Pravidel pro prodej pozemků“, bod č. 4 (všichni proti slevě).
ZM schválilo záměr pronajmout pozemky část p.č. 1787/1 (923 m2) v kat. území Luby I (všichni pro).
Zastupitelstvo schválilo záměr prodat pozemky p.č. 24/2 (1459 m2) v kat. území Horní Luby, o který požádali manželé
Dana a Jan Novotný (všichni pro).
ZM neschválilo záměr prodat objekt na poz. p.č. 2357/5 v kat. území Luby I. (všichni proti). Důvodem zamítnutí prodeje
je havarijní stav tohoto objektu, který kdysi sloužil jako kabiny a WC u bývalého koupaliště, a dle názoru vedoucího SÚ
pana Vrby je nutné objekt zbourat. Pan Ladislav Mach o prodej objektu žádá opakovaně s úmyslem využívat jej k bydlení.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Luby v roce 2009. Přezkoumání se
uskutečnilo v období 5. 10. 2009 a 8. – 9. 3. 2010 na základě zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a provedl je odbor kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje.
V závěru zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření města Luby za rok 2009 nebyly zjištěny chyby
a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků, a že na základě výše uvedeného výsledku přezkoumání hospodaření kontrolní orgán neshledává rizika, která lze
dovodit z uvedených zjištění a která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.
Na základě projednání zprávy o výsledku přezkumu hospodaření města zastupitelstvo vyslovilo souhlas s celoročním
hospodařením města (všichni pro), a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se závěrečným účtem města za rok 2009. Součástí závěrečného účtu města byl jak
výsledek hospodaření samotného města, tak výsledek hospodaření všech příspěvkových organizací města (školská
zařízení), hospodářský výsledek bytového hospodářství města a obchodní společnosti Lubská Kalora. Závěrečný účet
města projednal finanční výbor na svém zasedání dne 12.5.2010 a doporučil zastupitelstvu předložený závěrečný účet
města za rok 2009 ke schválení. Zároveň doporučil u PO převod vzniklých hospod. výsledků do jejich rezervních fondů.
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Zastupitelé schválili (všichni pro) hospodářský výsledek města a jeho organizací a společností za rok 2009 a jeho použití.
HV města (stav účtu 933) k 1.01.2009 byl 18 997 916,02 Kč, HV za rok 2009 činil -3 177 276,58 Kč, stav účtu 933
k 31.12.2009 se snížil na 15 820 639,44 Kč.
Při hospodaření příspěvkových organizací v roce 2009 nedošlo v žádné organizaci k porušení rozpočtové kázně,
přezkoumání hospodaření ze strany zřizovatele, kterým je město Luby, probíhalo v průběhu celého roku a nebylo shledáno
závažných nedostatků v hospodaření.
HV Základní školy Luby ve výši 451 190,15 Kč (zisk) bude převeden do rezervního fondu, zůstatek RF k 31.12.2009 činí
93 253,32 Kč.
HV Mateřské školy Luby ve výši 15 847,16 Kč bude převeden do rezervního fondu, zůstatek RF k 31.12.2009 je ve výši
322 350,93 Kč.
HV Základní umělecké školy ve výši 55 850,51 Kč (zisk) bude převeden do rezervního fondu, zůstatek fondu
k 31.12.2009 je ve výši 79 158,09 Kč.
HV Městského domu dětí a mládeže ve výši -6 845,94 (ztráta) Kč byla pokryta z rezervního fondu, zůstatek rezervního
fondu k 31.12.2009 činí 63 414,24 Kč.
HV bytového hospodářství ve výši 337 832,73 Kč bude převeden na účet 903 – fond hospodářské činnosti. Neuhrazené
platby od nájemníků za rok 2009 vzrostly o 612 109,70 Kč. Celkový dluh činí 2 922 198,00 Kč.
O použití výsledku hospodaření společnosti Lubská Kalora s.r.o. ve výši 900,60 Kč (po zdanění) rozhodla valná hromada
společnosti.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Kamenné
Vrchy v roce 2009. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 6.10.2009 a 10.3.2010 na základě zákona 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a provedl je odbor kontroly
Krajského úřadu Karlovarského kraje. V závěru zprávy je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření města Luby za
rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků, a že na základě výše uvedeného výsledku přezkoumání hospodaření kontrolní orgán
neshledává rizika, která lze dovodit z uvedených zjištění a která mohou mít negativní dopad na hospodaření města
v budoucnosti.
Na základě projednání zprávy o výsledku přezkumu hospodaření města zastupitelstvo vyslovilo souhlas s celoročním
hospodařením DSO Kamenné Vrchy (všichni pro), a to bez výhrad.
Zastupitelstvo města bylo seznámeno se závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Kamenné vrchy za rok 2009. Stav
účtu 933 – hospodářský výsledek – k 1.01.2009 byl 142 800,94 Kč, celkové příjmy za rok 2009 byly 437 383,28 Kč,
celkové výdaje 505 645,64 Kč, stav účtu 933 – hospodářský výsledek – k 31.12.2009 byl 74 538,58 Kč.
Všichni přítomní zastupitelé schválili hospodářský výsledek DSO Kamenné vrchy za rok 2009.
Paní Dvořáková seznámila zastupitele s návrhem rozpočtových opatření rozpočtu města na rok 2010. Jedná se o úpravu
rozpočtu o investici do bezdrátového rozhlasu ve výši 820 000,00 Kč. Dotaci získá DSO Kamenné Vrchy, podíl pro město
Luby je částka 572 000,- Kč. Celkový výdaj na bezdrátový rozhlas je 820 000,00 Kč, hlásiče navíc za 248 000,- Kč bude
financovat město. Výdaj 572 000 bude jako příspěvek DSO Kamenné Vrchy, protože celou investici, která je předmětem
dotace bude DSO financovat. Po celkovém vyúčtování investice město Luby dostane zpět formou dotace 428 000,- Kč.
Dále bylo navrženo zvýšení výdajů na kulturní akce o 120 000,00 Kč, zvýšený výdaj bude pokryt na straně příjmů
o dotace na hraniční slavnosti ve výši nejméně 120 000,00 Kč z programu Cíl3 – fond malých projektů za rok 2009 a dále
je přijata žádost města o dotaci na letošní Hraniční slavnosti z Česko-Německého fondu budoucnosti na částku 56 000,00
Kč. Dále navržená rozpočtová opatření zahrnují přijetí úvěru od ČSOB ve výši 8 000 000,- Kč na investiční akci „Výroba,
dodávka a montáž plastových oken a dveří. Toto rozpočtové opatření bude provedeno až po podpisu úvěrové smlouvy
s ČSOB. Zastupitelé navržená rozpočtová opatření odsouhlasili (všichni pro).
Zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce pro
výpočet daně z nemovitostí, která nahrazuje neúčinnou vyhlášku č. 2/1994 (všichni pro).
Dále ZM schválilo Nařízení č. 1/2010, které ruší vyhlášku č. 2/1996, o úpravě základního nájemného podle polohy domu
a Nařízení č. 2/2010, které ruší vyhlášku č. 2/1994, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti (všichni pro).
Pani Dvořáková informovala zastupitele o připravovaném projektu „Přístavba výtahu a stavební úpravy zdravotnického
střediska“. Projekt byl dopracován tak, aby maximálně vyhovoval vyhlášené výzvě ROP SZ a město získalo na tento
projekt dotaci. V případě realizace této akce za přispění dotace z ROP SZ je nutné zajistit udržitelnost projektu a to po
dobu minimálně 5 let od dokončení realizace. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Zastupitelé schválili podání žádosti do Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad na projekt „Přístavba
výtahu a stavební úpravy zdravotnického střediska“ o celkových nákladech 5 027 805,- Kč (všichni přítomní pro). Dále
ZM schválilo zajištění financování tohoto projektu v minimální výši 7,5 %, tj. 377 085,- Kč a celkové předfinancování
projektu ve výši celkových nákladů projektu – 5 027 805,- Kč, tj. 100 % 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 městského úřadu a Správy bytového fondu města Luby (všichni pro).
Paní Hrabovská seznámila přítomné zastupitele s obsahem stížnosti týkající se výkonu praxe praktického doktora M.
Mudrocha, kterou město Luby společně s městem Skalná zaslalo krajskému zdravotnímu radovi. Důvodem sepsání dopisu
je narůstající nespokojenost pacientů obou obvodů především s nedodržováním ordinační doby a s přístupem MUDr.
Mudrocha k pacientům. Rovněž i pro město je doktor Mudroch nespolehlivým partnerem, jelikož dlužil za pronájem
ordinace, služby a pronájem městského bytu. Na výzvy k uhrazení nereagoval, zaplatil až po hrozbě exekučního
vymáhání. ZM vzalo informaci na vědomí.
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Paní Hrabovská seznámila zastupitele s obsahem jednání s ředitelkou Ústavu pro zdravotně postižené v Lubech Mgr.
Müllerovou, vedoucí zdravotní sestrou Skálovou a sociální pracovnicí Kafkovou. Na základě konkurzního řízení byly
vybrány osobní asistentky pro osoby, které budou bydlet v městských bytech. Jedná se o paní E. Lorenzovou, M. Kašovou
a pana J. Desorta. Zároveň již byly pevně určeny 3 byty, které budou k účelu podporovaného bydlení poskytnuty. Nyní
probíhá jednání s opatrovníky postižených, kteří musí dát souhlas s tímto typem bydlení. Zároveň jsou tyto vytipované
osoby již zacvičovány pro zvládání běžných úkonů a situací. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Výroba, dodávka a montáž plastových
oken a dveří“. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky je shodné s určením pořadí úspěšnosti hodnotící komise. Na
1. místě se umístila nabídka s nejvyšším počtem vážených bodů a to 482,15 bodů s nabídkovou cenou 7 782 772,- Kč (bez
DPH) od firmy Window Holding a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň. Zastupitelé schválili uzavření smlouvy
o dílo na tuto zakázku s firmou Window Holding a.s. za nabídkovou cenu 7 782 772,- Kč bez DPH (všichni pro).
K podpisu však může dojít až po vyřízení námitek, protože jedna firma podala námitku proti vyloučení ze soutěže,
námitce nebylo vyhověno a zatím běží lhůta, po kterou může tato firma dát podnět UOHS k přezkoumání úkonů
zadavatele. Do té doby nelze dle zákona o veřejných zakázkách podepsat smlouvu. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na
vědomí.
Dále zastupitelé schválili uzavření smlouvy na technický dozor investora s firmou Stavoinvesting, spol. s.r.o. za cenu
87 872,- Kč (všichni pro). Cena je stanovena dle sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských
činností UNIKA 2008 pro RN. Společnost Stavoinvesting zároveň připravuje jednotlivé opravované objekty ke zpracování
projektových žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám, protože se v minulých dnech změnila pravidla a o dotace
mohou žádat vlastníci panelových domů při realizaci třeba jenom 1 opatření, které povede k úsporám alespoň 20 %
tepelné energie.
V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovovali zastupitelé počet členů zastupitelstva pro příští volební
období. Pro obec naší velikosti musí mít zastupitelstvo 7-15 členů. Pan starosta navrhl, aby nové zastupitelstvo mělo opět
9 členů. Protinávrh nepodal nikdo. Pro to, aby nové ZM mělo 9 členů hlasovali všichni přítomní členové ZM.
Zastupitelé schválili účast statutárního zástupce (starosty) města na valných hromadách společnosti Chevak a.s. Cheb
(všichni pro).
Pan Hartl seznámil zastupitelstvo se zápisem z jednání kontrolního výboru v měsíci květnu, kdy byly provedeny kontroly
dlužníků města kontrola použití vybraných finančních prostředků od občanů na bytovém hospodářství.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Zastupitelé projednali žádost ředitelky MěDDM Luby paní Hrbkové o schválení nového místa poskytování zájmového
vzdělávání (kroužky) v MŠ a ZŠ Milhostova a žádosti vyhověli (všichni pro).
ZM projednalo žádost nadačního fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb o poskytnutí příspěvku ve výši 1 500 Kč na
organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií z ČR, a vyhovělo jí (všichni pro).
ZM projednalo žádost pana Martina Šímy – BluEn sdr. p., o povolení k vybudování metropolitní optické sítě v panelových
domech ve vlastnictví města a vyhovělo jí (všichni přítomní pro).
ZM projednalo žádost pana Martina Šímy – BluEn sdr. p., o povolení k vybudování elektrické přípojky v budově Základní
školy Luby a vyhovělo jí (všichni pro).
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem ředitele ZŠ Mgr. Plzáka, ve kterém ho informuje o nabídce starosty
Erlbachu vytvořit se ZŠ partnerství v připravovaném projektu rekonstrukce školy a školního bazénu v Erlbachu
a rekonstrukce tělocvičny ZŠ v Lubech (haly). To by se uskutečnilo v rámci přeshraniční spolupráce mezi ČR
a Svobodným státem Sasko – Program cíle 3. ZŠ v Lubech by muselo zaštítit město, které by se podílelo 10% z celkových
nákladů na projekt. Odhadované náklady na rekonstrukci haly (zateplení stěn budovy, výměna oken, rekonstrukce
sociálního zařízení a rekonstrukce podlahy v tělocvičně) jsou odhadnuty na 2 700 000,- Kč.
Zastupitelé odsouhlasili, že v případě schválení dotace na zmíněný projekt z Programu cíl 3 částku ve výši cca 300 000 Kč
na spolufinancování projektu z rozpočtu města uvolní (všichni pro).
Zastupitelstvo schválilo uzavření úvěrové smlouvy s ČSOB na financování investiční akce „Výroba, dodávka a montáž
plastových oken a dveří“ na částku 8 000 000,- Kč (6 pro, 1 se zdržel hl.). Úvěr bude splácen po dobu pěti let a to
z vybíraného nájemného.
Zastupitelé projednali žádost pana Ernesta Müllera o prominutí penále z dlužné částky za nájemné bytu Chebská 134.
Dlužné nájemné již uhradil, náklady na vymáhání jsou již také téměř uhrazené (zbývá 3 877,-Kč). Zastupitelé žádosti pana
Müllera vyhověli (všichni pro).
Pan Šulcek vznesl dotaz, zda je možné balkónové dveře v panelácích, které jsou v mezipatrech opatřit nějakými zámky,
aby si je mohli nájemci zamykat, jak byli zvyklí. Možnost bude zjištěna při jednání o smlouvě s dodavatelem.
Pan starosta oznámil termín posledních dvou zasedání zastupitelstva a to 23. srpen a 4. říjen.
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 23. srpna od 17 hodin v budově MěÚ, 2. poschodí,
místnost č. 13.
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