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Erlbašský horský výšlap téměř rekordní
30. května 1999 jsme se my - lubští přátelé pěší turistiky poprvé zúčastnili Erlbašského horského výšlapu a společně
s mnoha dalšími si vykračovali hezkou přírodou kolem
Erlbachu. Mezi erlbašskými pořadateli a lubskými se časem
vytvořilo kamarádství, a tak jsme jednoho dne přišli s tím, že
bychom se pochodů mohli účastnit aktivně jako
spolupořadatelé a vytvořit tak v té době novinku –
přeshraniční turistický pochod.
A tak se v neděli 29. května 2005 šlo poprvé přes naše
kontrolní a občerstvovací stanoviště. Za krásného počasí jsme
v Horních Lubech před domem pana Kratiny přivítali 872
turistů. Byla to i pro nás zkouška, jak to jako nováčci zvládneme. Obstáli jsme dobře a němečtí kolegové
věděli, že v nás mají spolehlivý a silný tým.
Od té doby jsme každý rok zajišťovali kontrolní a občerstvovací stanoviště. Česnekovou pomazánkou,
které se zprvu němečtí turisté vyhýbali, jsme nakonec “prorazili” a dnes jsme vyhledávaným stanovištěm.
Česneková pomazánka je prostě chytla!
Letos máme desáté výročí, jen 1x jsme neměli stanoviště na české straně (2012 -Markneukirchen). Zažili
jsme toho za ta léta hodně – od maximální účasti 1156 turistů v roce 2009, kteří prošli naším stanovištěm,
až po minimální účast 47 turistů v roce 2013. To ovšem ovlivnilo počasí – sněžilo, pršelo, bylo větrno,
prostě hrůza! Opakem byl první ročník v Horních Lubech. To hasiči skrápěli okolí i turisty vodní clonou.
Letošní 10. ročník bude mít kontrolní a občerstvovací stanoviště u hraničního přechodu Luby –
Wernitzgrün. Povedou přes nás všechny tři trasy a bude-li slušné počasí, očekáváme opět přes 1000
turistů. Těšíme se na ně – snad i oni na nás (česnekovou pomazánku)?
A jak vše proběhlo? Na výbornou! Po loňském
„zimním“ počasí bylo letos od rána slunečno
a příjemně teplo, což potěšilo jak turisty, tak
i pořadatele. S přípravou je značně práce,
pohoštění stojí nemalé peníze, a když turisté
nepřijdou, …
Letos ale přišli, a to v opravdu téměř rekordním
počtu. Naším stanovištěm prošlo 1086 turistů, což
je jen o pár méně oproti rekordu z roku 2009
(celkový počet účastníků letošního výšlapu byl
1185). Počáteční klid, kdy turisté chodili sami
nebo po malých skupinkách, se časem změnil na
příval, jako když přijede jeden autobus za druhým.
To náš tým mazal chleby jako o závod, čaj do
kelímků tekl proudem. Ale postupně se vše
zklidnilo a zbytek dne již proběhl v pohodovém tempu.
Turisté si vychutnávali pěkné počasí a nikam nespěchali, užívali si příjemné posezení v prostoru
hraničních slavností, nešetřili chválou na naši česnekovou pomazánku, nabízené pivo šlo také na odbyt
(náš „nadstandard“).
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Lubský tým ve složení Heidi Kubartová, Milada
Remžová, Radka Polívková, Eva Kreuzingerová,
Miluška Rumlová, Tomáš Lenc, manželé Krista
a Vladimír Glázrovi, Daniela a Radek Malíkovi
opět poskytl dobrou službu českým a německým
turistům a prokázal, že je důstojným partnerem
erlbašského turistického spolku. Milé je, že se na
nás turisté těší a vyjadřují radost, že nás (= český
stánek) opět vidí. To potěší …
Opomenout nemohu kluky z technických služeb,
kteří každoročně odvádějí perfektní práci při
přípravě a následném odklizení stanoviště (stoly a lavice, stany, WC, elektrocentrála, lednička, popelnice,
atd.) Pro nemoc Ing. Martina Lukeše letos klukům „šéfoval“ Jiří Pelc, a je třeba říci, že vše zvládal
v poklidu. Díky!
Desátý ročník je za námi, těšíme se na příští Erlbašský horský výšlap. Jaký byl? Dočtete se v červnovém
vydání roku 2015.
Za přátele pěší turistiky Luby - Jan Kreuzinger

Chcete se stát pěstounem?
Vážení občané, Městský úřad v Chebu se na nás obrátil se žádostí o pomoc při propagaci pěstounské péče
a poskytnutí konkrétních informačních materiálů veřejnosti.
Hlavním důvodem je nízký zájem o pěstounskou péči v Karlovarském kraji.
V následujících řádcích se vám pokusím objasnit, co se pod termínem pěstounská péče skrývá.
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, do níž jsou svěřovány děti, které nemohou
z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině. Jedná se o službu (pomoc) dítěti, a jako taková je
i finančně podporovaná státem dávkami pěstounské péče.
Mezi základní dávky pěstounské péče patří: příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb
dítěte, odměna pěstouna. Odměna pěstouna se od ledna 2013 posuzuje jako plat pro účely odvádění daně
z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na zdravotní pojištění.
Pěstoun o dítě pečuje osobně a při péči o něj také vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů,
Zákonnými zástupci dítěte stále zůstávají biologičtí rodiče.
Pokud byste se rozhodli stát pěstounem, musíte si na Odboru sociálních věcí v Chebu vyzvednout žádost
o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče a dotazníky týkající se Vašich
osobních údajů a představ o přijatém dítěti. Dále doložit doklad o trvalém pobytu, o výši příjmu,
hodnocení zaměstnavatele, svoje fotografie a zprávu o zdravotním stavu.
Sociální pracovnice si vyžádá Váš opis z rejstříku trestů a navštíví Vás ve Vaší domácnosti. Po
shromáždění všech podkladů je kopie spisové dokumentace postoupena odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Karlovarského kraje. Odbor sociálních věcí Karlovarského kraje provede odborné posouzení, které
zahrnuje i přípravu žadatelů. Žadatelé absolvují také psychologické vyšetření, jež provádí psycholog
krajského úřadu a posouzení zdravotního stavu lékařem. Na základě odborného šetření Vás krajský úřad
Karlovarského kraje zařadí do evidence osob vhodných stát se pěstouny. Po vydání rozhodnutí se odbor
sociálních věcí KÚ KK snaží ve spolupráci s ostatními krajskými úřady a organizacemi působícími
v oblasti náhradní rodinné péče, najít co nejrychleji vhodnou náhradní rodinu pro dítě. V případě, že
budete vytipováni jako vhodní žadatelé pro konkrétní dítě, máte možnost se s dítětem seznámit. Poté se
máte právo vyjádřit, zda chcete dítě převzít do své péče. O svěření dětí do pěstounské péče pak rozhoduje
soud.
V případě zájmu i jakýchkoliv nejasností se obraťte na sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči na
Městském úřadu v Chebu, či pracovnici pro náhradní rodinnou péči na odboru sociálních věcí KÚ
Karlovarského kraje.
Potřebné informace naleznete i na těchto webových stránkách:
www.kr-karlovarsky.cz – téma sociálně právní ochrana dětí; www.pestounskapecevkk.cz; www.mpsv.cz
Mgr. M. Hrabovská
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Deník Anny Frankové
Snad celý svět zná Annu Frankovou a její smutný
a nemilosrdný příběh z období 2. světové války. Dívka si od
svých třinácti let zapisovala téměř každičký den nelehkého
života do deníku, který byl vydán po válce a stal se druhou
nejčtenější nebeletrickou knihou na světě.
Devátá třída se v rámci hodin českého jazyka rozhodla
připravit si dokumentárně-dramatickou prezentaci Annina
deníku. To proto, že jsme chtěli vědět co nejvíce o období
nacistické okupace a porozumět dívce, která antisemitismus
zažila se svou rodinou na vlastní kůži. Projekt se nám povedl,
tudíž jsme jej prezentovali mladším spolužákům. Pokusili
jsme se jim ujasnit, jak to všechno vlastně bylo.
Příběh se nesl od bezstarostného žití Anny a jejích blízkých,
přes náhlý nástup nesmyslných protižidovských nařízení,
úkryt osmi lidí v zadním traktu továrny na výrobu marmelády
Opekta, až po jejich tragický konec v koncentračních táborech.
Pan Frank, tatínek Anny, byl jediný, který přežil.
Hned na začátku projektu nám paní učitelka Fialková přidělila
role jednotlivých postav z tohoto příběhu. Všichni deváťáci se
pak seznamovali s nejdůležitějšími fakty ze života „své“
postavy. Následně jsme vše upravili, dopsaly se základní
a důležité informace, připravili jsme prezentaci pro promítání.
V průběhu příběhu byly puštěny autentické záběry z období
2. světové války, úryvky z knihy Deník Anny Frankové, scény
z filmu, ale i fotky jak úkrytu, tak postav samotných. Nechyběly ani nápadné žluté židovské hvězdy na
prsou účinkujících, či číslo vyryté nad jejich
zápěstím.
Snad ani jedno oko nezůstalo suché. Dokonce
i my, účinkující, jsme nějakou tu slzu uronili. Naše
prezentace Deníku Anny Frankové se vydařila
a sklidila velký úspěch jak mezi žáky, tak
i u učitelů. Rozhodli jsme se proto předvést tento
příběh i široké veřejnosti.
Adéla Poplšteinová, 9. třída

Pozvánka
Dne 5. června 2014 v 17.00 na ZŠ v Lubech
předvedou žáci 9. třídy dokumentárně dramatické
pásmo ze života židovské dívky Anny Frankové.
Všechny Vás srdečně zveme.
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Vyberte si v knihovně,
aneb doba prázdnin a dovolených se blíží
Krušné hory-západ.
Základem průvodce jsou vždy vybrané trasy, seznamující s turistickou oblastí. Klínovec, Jáchymov,
Ostrov, Sokolov, Horní Blatná, Boží Dar, Nejdek, Potůčky, Rotava, Bublava, Chodov.
Západní Čechy od A do Z. Lexikon, historie, památky, příroda.
S dětmi křížem krážem po Čechách.
Tato knížka vám kromě tipů na padesát míst v Čechách, kde se dá zažít něco zajímavého a kde jste zatím
asi ještě nebyli, nabídne i vysvětlení, proč se děti při nedělních výletech obvykle tváří znuděně a poradí,
co jako rodiče můžete udělat pro to, aby vaše děti začaly výlety bavit. Součástí knihy je podrobný popis,
jak připravit rodinný výlet, sto padesát barevných fotografií a stručný přehled her.
Na kole křížem krážem po Čechách.
Inspiraci a užitečné rady vám nabízí průvodce po 45 cyklisticky nejzajímavějších regionech a oblastech
Čech. Jednotlivé tipy obsahují nabídku přírodních, kulturních a historických cílů, doporučují vhodné
trasy, nabízejí informace o cyklistické náročnosti a terénech.
Na kole křížem krážem po Moravě a Slezsku.
Obdoba předešlé knihy, tentokrát z jiné oblasti republiky.
Rájem rozhlednovým.
266 kreslených rozhleden 266 mapek s popisem tras.
Pro milovníky cestopisů:
Jiří Mára: Japonskem s otevřenou pusou.
Pojeďme poznat historické, technické i přírodní zajímavosti Země vycházejícího slunce, ale také navštívit
rodiny přátel a chvíli žít jako skuteční Japonci oblečeni v jukách, bydlet v rjokanech, koupat se
v omenech, přemísťovat se místními dopravními prostředky a dvěma hůlkami okusit chuť a vůni exotické
východní kuchyně.
Jiří Mára: Nový Zéland.
Příběh autora knihy Jiřího Máry a jeho syna Jirky se také mohl jmenovat Příběh o splnění životního snu.
Cestou na opačný konec zeměkoule chtěli dokázat, že těžkou nemocí a invalidním vozíkem život
nekončí. Kniha s úsměvem a životním optimismem seznámí čtenáře se všemi důležitými místy velmi
pestré novozélandské přírody i se životem místních obyvatel.
Martin, Šustek: Autostopem na Sibiř.
Osmnáct tisíc kilometrů autostopem z Čech až do srdce Sibiře, k jezeru Bajkal a zpět do rodného Spálova,
procestoval odvážný mladík během pouhých šestašedesáti dnů. A byla to cesta dobrodružná, při které šlo
občas skutečně o holý život! Tato knížka je nejen cenným svědectvím o životě v Rusku na přelomu
tisíciletí, ale i čistě a upřímně vyprávěným příběhem o touze a vytrvalosti, s níž dokáže člověk naplnit své
sny.
Tomanová Vlasta.

Pohádkový les
Začátek léta nastává a s ním přichází i oblíbená cesta

Pohádkovým lesem v sobotu 21. června
na Autoparku.
Tímto zveme srdečně všechny malé dobrodruhy.
POZOR! Letos NOVĚ budou v předprodeji vstupenky,
tzv. časenky, se stanoveným časem začátku cesty, za
symbolickou cenu 10,- Kč.
Tyto časenky si můžete zakoupit od 2.6. na těchto místech:
• v MŠ u paní Aleny Bauerové
• v kadeřnictví u Petry Paulovičové
• v potravinách u Černovských
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Inzerce

Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat
v sobotu 21. června na Den otevřených dveří.
Můžete se těšit na bohatou tombolu, občerstvení,
ukázku zbraní + další ukázky skupiny TASK
FORCE 141. K tanci a poslechu zahraje Richard
Bělůnek a spol. Těšíme se na vaši návštěvu.
Hasiči Luby

Poděkování
Vedení Základní školy v Lubech děkuje marketu
EURO za bonbóny, které věnoval jako odměnu na
školní soutěže.

Pomoc nemocnému chlapečkovi
Je to už půl roku, co jsme zahajovali sběr víček od
PET-lahví kvůli pomoci nemocnému Radku Neuschlovi. Tento tříletý kluk trpí vrozeným onemocněním, které se také nazývá MOTÝLÍ NEMOCÍ.
Do konce května jsme nasbírali 53 031 víček, což
je téměř o 10 000 kusů více, nežli vloni. Do sběru
se zapojily všechny třídy. Víčka nosili i lidé
z města.
Všem, kteří malému Radkovi pomohli, děkují i za
rodinu Neuschlových žáci 7. třídy.
Kateřina Kremeňová, 7. třída

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

•
•
•

opravy, montáže, servis plynových kotlů,
topidel, karem a ohříváků vody různých
typů a značek
pravidelné prohlídky, revize, čištění plynových spotřebičů
opravy a údržba plynových spotřebičů a jejich uvádění do provozu
kontroly úniku plynu, měření emisí
Kontakt:
Martin Forrai
tel.: 724 349 306, e-mail: forrai@volny.cz
Palackého 1399/70, 358 01 Kraslice

Lubská ulice v Erlbachu
V souvislosti s připojením obce Erlbach k Markneukirchenu se (mimo politické rozložení a pravomoci) vyskytly zajímavé věci. Nebude tak již mít
Erlbach své PSČ, a protože obě města mají více
ulic se shodnými názvy, musí dojít k přejmenování.
A jelikož Markneukirchen i Erlbach mají Wernitzgrünskou ulici, musela se jedna přejmenovat.
A tak bude nově mít Erlbach „Schönbacher
Straße“, tedy Lubskou ulici.
Přejmenování je pro dotčené občany nepříjemná
věc (změna občanských a řidičských průkazů, pasů
a dalších listin), pro Luby zajímavá zpráva.

Volby do Evropského parlamentu
23. a 24. května 2014
Luby – účast 10,29 %
ANO 2011
KSČM
TOP 09 + STAN
ČSSD
KDU-ČSL
SZ – Strana zelených
Úsvit přímé demokracie
SSD – Strana svobodných demokratů
Rozumní – Strana zdravého rozumu
LEV 21– Národní socialisté

19,47
19,47
14,73
12,10
8,42
4,21
3,15
2,63
2,10
2,10

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
PÖSCHL - PLESNÁ
Provádíme veškeré výkopové a demoliční práce
traktorbagrem zn. TEREX.
Dále úpravy zahrad, přípojky inženýrských sítí,
odvodnění, atd.
Další informace po telefonické domluvě.
Tel.: 603 713 406 ,
www.zemnipracecheb.717.cz
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V kriminále se narodil, na šibenici zemřel – 5. část
Hrdina příběhu Kašpar Döllner opět přesně popsal průběh hrůzné noci. Uvedl, že žádnou pokrývku či
látku na hlavě vrah neměl. Sandtner k jeho výpovědi uvedl, že Kašpara neviděl, a kdyby hocha spatřil, že
by ho zavraždil stejně jako ostatní. Tato Sandtnerova věta vyděsila všechny přítomné v soudní síni
a zároveň popřela jeho předchozí tvrzení, že na statek šel krást a nikoliv zabíjet.
Vypovídal i stařec Döllner, který se před vstupem do soudní síně vždy pokřižoval. Vyslechnut byl i 7letý
Josef Döllner - jediný, kterého vrah udeřil kladivem a jeho útok přežil. Nad pravým spánkem měl
hlubokou a rozsáhlou jizvu. Na nic si nepamatoval. Mezi věcnými důkazy však bezpečně poznal svého
perníkového koníka. Svědek Vogel poznal svou sekeru i kladivo. Vyslechnuti byli i dva četníci, kteří
přepravovali Sandtnera z Prešova do Chebu. Obhájce Riedl přece jen zabodoval.
Když se projednával duševní stav obžalovaného, obvinil vojenské znalce – psychiatry z povrchního
zkoumání. Při třech vyšetření jeho klienta v celkové délce 5 hodin se nemůže bezpečně zjistit, zdali je
nebo není člověk duševně chorý, a zdali je nebo není za svůj čin zodpovědný. Aby svému tvrzení dodal
váhu, uvedl, že z praxe zná případ zločince, který byl psychiatry vyšetřován celé tři měsíce, a přesto se
znalci mýlili. Zmínil se také o tehdy hodně diskutované nové teorii psychoanalýzy vídeňského profesora
Sigmunda Freuda a doporučil, aby byl znovu jeho duševní stav prozkoumán tentokrát profesory
psychologie tehdejší České a německé Univerzity Karlo-Ferdinandovy. Protože obhájce trval na svém,
byl proces na neurčito odročen.
Pokračování procesu bylo zahájeno 27. ledna 1927 opět v Plzni u divizního soudu. Nový posudek
vypracovalo a podepsalo celkem osm civilních a vojenských lékařů – psychiatrů, včetně generála
zdravotnictva při ministerstvu národní obrany profesora MUDr. Karla Franzeho. Shodli se, že Sandtner
"jeví sice jistou duševní omezenost, činy však spáchal ve vědomí odpovědnosti. Činů se nedopustil
z nedostatku citové výchovy a nenávisti k lidem, ale jedině z hladu po penězích, z touhy po pohodlném
a nečinném životě“.
Obhájce po této částečné prohře však nemínil složit zbraně. Znovu a při každé příležitosti přetřásal
a zveličoval nedostatky chebského krajského soudu při vyšetřování, zejména se dožadoval nové
konfrontace Sandtnera s Zieglerem a tulákem Kronhöferem i konfrontace Kronhöfera s jeho sestrou.
Obviňoval i četnictvo, že řádně neprovedlo prověrku alibi obou údajných společníků, protože při řádném
šetření by jistě našly důkazy, svědčící o účasti Kronhöfera a Zieglera na spáchaných zločinech. Také
věděl, že jakékoliv rozpory v jejich vzájemných výpovědích budou hrát ve prospěch Sandtnera. Ostatně
už tehdy platilo, že jakákoliv nejasnost nebo nevysvětlený rozpor musí být vykládán ve prospěch
obžalovaného.
Když byl Sandtner vyzván, aby se k tvrzení obhájce o přímé nebo nepřímé účasti Kronhöfera a Zieglera
na vraždách vyjádřil, po chvíli mlčení zlomeně přiznal, že všechno od začátku do konce spáchal sám,
s nikým se neradil a nikdo o připravovaném zločinu nevěděl. To byla další rána pro obhajobu.
V sobotu 29. ledna 1927 vynesl předseda vojenského soudu dr. Vrba rozsudek, který zněl:
„František Sandtner, narozen 3. ledna 1903 v Mostě, příslušný do Schönbachu jest vinen, že v noci z 9. na
10. duben 1926 na samotě Doyscherhof u Rockendorfu vloupal se do obydlí rolníka Rudolfa Döllnera, při
kterémžto vloupání jednal úkladným způsobem a usmrtil rolníka Rudolfa Döllnera, jeho manželku Žofii,
dále syna Theodora, dceru Annu a posléze služebnou Annu Hoffmannovou a těžce poranil Josefa
Döllnera. František Sandtner jest vinen, že v noci z 9. na 10. dubna 1926 dopustil se krádeže přesahující
obnos 50,- Kč. Posléze František Sandtner jest vinen přestupkem zbrojního patentu. Proto se odsuzuje dle
paragrafů 514, 94 a 45 vojenského trestního zákona a podle paragrafu 1 zákona ze dne 18. března 1920
číslo 163 Sb. zákonů a nařízení, k ztrátě práva volebního, k vyloučení z československého vojska
a k trestu smrti provazem.“
Obhájci dr. Riedlovi nezbylo již nic jiného, než požádat o milost tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka.
Jeho žádost zněla:
"Nezabiješ - i duše zločinců jsou nesmrtelné. Provolávaje tato Vaše vlastní slova k Vám, pane presidente
Republiky, prosím snažně, udělte milost Františku Sandtnerovi, jehož poprava konati se má zítra v šest
hodin ráno."
Slova, která obhájce použil v úvodu své žádosti, pronesl Masaryk tři desítky let předtím jako profesor na
filozofické fakultě univerzity ve Vídni. Prezident republiky žádost o milost zamítl.
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Poprava byla stanovena na 1. červenec 1927 v šest hodin ráno a měla být vykonána na nádvoří
plzeňského vojenského divizního soudu v Žitné ulici. Ve čtvrtek 30. června 1927 přijel do Plzně čs. státní
kat Wohlschläger, a to přímo z popravy Jindřicha Bažanta, která se konala 28. června 1927 v Kutné Hoře.
Společně s ním přijeli i katovi pomocníci Vašák, Kroupa a Nehyba. Kromě soudních funkcionářů bylo
vydáno i 15 vstupenek na popravu pro novináře.
Poslední noc strávil Sandtner v klidné náladě, při dobrém jídle a kouření. Spořádal tři porce roštěné,
patnáct škubánků a vypil tři piva. S dozorcem hrál karty. Kat provedl svou práci přesně podle instrukcí
a tak 6 minut po 6. hodině ranní MUDr. Bernas konstatoval Sandtnerovu smrt. Byla to první poprava po
třiceti letech v Plzni. V roce 1897 byl popraven Josef Vacovský z Klatov.
Zpráva o výkonu trestu smrti zastihla četnického kapitána Člaňka až druhý den odpoledne, když si
v jedné z mariánskolázeňských kaváren při šálku čaje četl noviny.
Majitelem statku Doyscherhof, kde k tragické události došlo, byl ještě v roce 1945 Kašpar Döllner. Pokud
přežil válku, byl ve svých 30 letech odsunut do Německa.
Miloslav Jedlička, Nejslavnější mordy první republiky

Nedělní válčení
(Fejeton)
Všichni to známe. Po vyčerpávajícím týdnu, plného dřiny a práce, se těšíme na zaslouženou neděli. Na
den, kdy si hodíme nohy na stůl hned vedle kávy a něčeho malého k zakousnutí. V televizi naladíme
oblíbenou stanici a sledovaný seriál. Zavřeme oči, povzdechneme blahem a vychutnáme si klid a pohodu.
Jakmile nám však klesnou víčka, slyšíme sekačku přímo za naším domem. Klasika. Zvuk sekačky na
trávu přebíjí hlasy televize. Zesílit zvuk však nestačí.
To si majitel cirkulárky v ulici řekl: ,,Když může on, já můžu taky! A pěkně nahlas! Zvesela! Však já ti
ukážu! Proč bych dělal rámus v pracovní dny nebo v sobotu?" A už hlučný řev řezajícího se dřeva přebíjí
vrčení motoru travního gurmána. Do všeho toho zmatku a zkažené vytoužené relaxační chvíle se
samozřejmě ozvou i sousedé. Palička pyšně hlásí: ,,Dnes jsou k obědu řízky. Skvělé, krásně naklepané!"
Hluk se zvyšuje. Údery jsou prudší, jakoby říkaly: „My na tak výtečný oběd máme! Ještě pár silných ran
a budeme mít báječnou pochoutku! Jak říkám, až po pár ranách."
O zimních svátcích tomu není jinak. Nic se nemění. Ba naopak. Jedině vyměníme sekačky za zimní frézy.
Paličky jsou stálé, ty nezklamou a celý rok doprovází náš každodenní život (hlavně v neděli) klepavým
rytmem. Čím více rámusu, tím lépe.
Některá města se chlubí vyhláškou, která stanovuje povinnost zdržet se o nedělích a státních svátcích
činnosti, jež by mohla svou hlučností narušit veřejný pořádek. Jiní zastupitelé měst spoléhají na takzvaný
zdravý rozum svých občanů. Když ale vyhláška není a některým lidem ve městě chybí i poslední špetka
zdravého rozumu, je o hluk ve sváteční dny stoprocentně postaráno!
Jestli budu mít někdy zdravou chuť poškádlit hlukem lidi v čase nedělního, a tudíž svátečního oběda,
určitě se nad sebou zamyslím. Vzpomenu si, jak by se mně líbil rámus „bitevního náčiní“ kazící můj
volný čas.
Adéla Poplšteinová, 9. třída
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Slavkovský les
Turistický oddíl vás zve na celodenní výlet.
Výlet bude kombinací aut a pěší turistiky. Navštívíme kynžvartský hrad,
vystoupáme na nejvyšší vrchol Slavkovského lesa, Lesný, projdeme naučnou
stezku na Kladské, u obce Prameny se podíváme na skalní útvar Tři kříže
a úpolínovou louku a výlet ukončíme výstupem na nejvyšší vrchol Tepelské
vrchoviny, Podhorní vrch.
Operativně, podle počasí, si organizátoři vyhrazují právo změn.
Výlet se koná 14. června 2014. Odjezd od hasičské zbrojnice je v 7.00 hodin.
Návrat přibližně v 17.00 hodin.
Cena výletu (náklady na cesty auty) je 120,- Kč.
Kvůli zajištění aut je třeba se přihlásit závazně do 9. června u pánů:
Koudelka Petr
Plzák Petr

e-mail: koudy.st@seznam.cz,
e-mail: petrplzak@tiscali.cz,

mob. 603 725 949
mob. 736 481 610

Částku je třeba zaplatit v pondělí 9. června na pravidelné schůzi oddílu od 18.00 hodin
v restauraci u Brčiho, nebo po domluvě.

Zprávy ze zastupitelstva (mimořádné zasedání 21.5.2014)
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Hrabovská, Kubeš, Šulcek, Tolar, Valovič
Omluven: p. Knapčík, Pavlovský
♦ Paní Dvořáková seznámila zastupitele s výsledkem výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Provedení stavebních úprav ve městě Luby“. Jednalo se o zakázku rozdělenou ve smyslu § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na dvě části:
1. Přístavba výtahu a stavební úpravy zdravotnického střediska a
2. Vybudování propojovací komunikace (schodiště) mezi budovami ZŠ a rekonstrukce přilehlého parku ve
městě Luby.
Hodnotící komise v části zadávacího řízení 1. Přístavba výtahu a stavební úpravy zdravotnického střediska doporučila zadavateli jako vítěze zadávacího řízení společnost COLORMAX s.r.o., která podala nejvýhodnější
nabídku, a to v ceně 3 209 613,- Kč bez DPH, resp. 3 883 632,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou COLORMAX s.r.o. za nabídkovou cenu 3 209 613,- Kč bez DPH,
3 883 632,- Kč s DPH (všichni pro).
Hodnotící komise doporučila jako vítěze v části zadávacího řízení 2. Vybudování propojovací komunikace
(schodiště) mezi budovami ZŠ a rekonstrukce přilehlého parku ve městě Luby společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku a to v ceně 4 278 194,50 Kč bez DPH, resp. 5 176 615,35 Kč s
DPH. ZM schválilo uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. za nabídkovou
cenu 4 278 194,50 Kč bez DPH, 5 176 615,35 s DPH (všichni pro).
♦ ZM projednalo žádost pana Soukupa o prodej pozemku a schválilo záměr prodat pozemkovou p.č. 985
(cca 3000 m2) v kat. území Luby I (všichni přítomní pro).
♦ Zastupitelé projednali žádost pana Michaela Kastla, aby město požádalo o úplatný nebo bezúplatný převod
pozemků p.č. 1734/1 a p.č. 1734/2 v kat. území Opatov u Lubů z majetku České republiky do vlastnictví města
Luby. ZM Odsouhlasilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o úplatný nebo bezúplatný převod pozemků p.č. 1734/1 a p.č. 1734/2 v kat. území Opatov u Lubů (všichni pro). Podmínkou pro podání žádosti bude
uzavření dohody města s panem Kastlem, že pozemek odkoupí za cenu, za kterou prodává pozemky město Luby.

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 23. června od 16 hodin v budově
MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13.
Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ 351 37, odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E 11477.
Tisk: GTS – Global Transaction Systém CZ, s.r.o., 351 35 Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 10% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky
v elektronické podobě zasílejte do 25. dne předchozího měsíce na adresu: rommil@atlas.cz.
Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

