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Povodňový plán
Vážení občané,
zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu i obyvatel
jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše město si s ohledem na
ničivé účinky povodní posledních 17 let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních
opatření.
V současné době probíhá příprava zpracování povodňového plánu našeho města s přímým napojením
objektů povodňového informačního systému (POVIS) na povodňový plán ORP Cheb a plán
Karlovarského kraje. V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení
Lubinkou a jejími přítoky v našem území, případně dalšími toky. Analýzou a následným ověřením dat,
případně porovnáním s historickými mapami a fotografiemi došlo k sumarizaci nemovitostí ohrožených
rozlivem.
Vlastníci budov, jež byly identifikovány jako ohrožené, obdrží v nejbližší době oficiální dopis s výzvou
k vyplnění formuláře. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho
části. Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu
města Luby.
Formulář mohou na městský úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak ohrožené,
ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi z polí, nebo nemovitostí ohrožených
zpětným vzdutím do kanalizace.
Vyplněný formulář prosím odevzdejte na obecní úřad do 10. 11. 2015.
Děkuji
Ing. Anita Černíková, starostka

Hudební představení
Ve čtvrtek 15. října jsme v malé tělocvičně naší školy přivítali pana Pavla Hrabě – profesionálního
hudebníka, který si pro nás připravil hodinový hudební program týkající se tradičních, ale i netradičních
nástrojů. Hra na saxofon nikoho z nás tolik nepřekvapila, jako hra na Korg Kaossilator Pro+ syntezátor
ovládaný pouhým dotykem prstů s ovládací plochou. Dále žáci měli možnost vidět, jak se hraje na
elektrický dotykový nástroj Akai nebo na Etherwave Theremin Plus.
Pro někoho, kdo netradiční nástroje viděl a slyšel poprvé, byl program svým způsobem poučný
a zajímavý. Žáci měli možnost si hru na nástroje osobně vyzkoušet, jen škoda, že dobrovolníků bylo tak
málo! Pochvalu si proto zaslouží Veronika Ptáčková a Kristýna Harazinová z 5. třídy a Tereza Wernerová
z šesté třídy, které se nebály zkusit hru na saxofon a na elektrické nástroje. Přestože starší ročníky
nejevily příliš velký zájem o hru na saxofon, elektrické
nástroje si získaly i jejich přízeň. Deváťáci Michaela
Demeterová a Lukáš Kyselák předvedli, že se nebojí
experimentovat s nepoznaným a dokázali hrát na nástroje,
které vlastně ani jako nástroje nevypadaly.
Pan Hrabě si žáky získal svou přirozeností a spontánností,
jeho svižné oslovování během programu: „Kluci, holky!“
dokázalo udržet pozornost žáků téměř neustále. Možná
i díky tomu s žáky výjimečně nešili všichni čerti,
nanejvýš tak noty ve všech možných stupnicích.
Silvie Furišová
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Antonín Gavlas vítězně v Lubech
V sobotu 26. září 2015 se konal v Lubech
u Chebu bodovací turnaj ve stolním tenise,
určený pro hráče Karlovarského a Plzeňského
kraje. Hrálo se v nově zrekonstruované hale,
kde jsou vytvořeny výborné podmínky na
stolní tenis, jedny z nejlepších v Karlovarském
kraji.
Prezentovalo se 55 hráčů a hráček, kteří si
vyzkoušeli aktuální formu, před začínající
sezónou. Hráči byli losováni do 14 skupin po
čtyřech, kde hráli systémem mezi sebou. Po té
postoupili dva první hráči ze skupiny do vyřazovacích bojů.
Zajímavá informace pro zasvěcené stolní tenisty byla ta, že v osmifinále turnaje hráli hráči, kteří již měli
nebo stále mají ligovou zkušenost stolního tenisu. Neskutečná kvalita byla vidět již ve čtvrtfinále, kde na
sebe narazili A. Gavlas bývalý hráč extraligového El Nina, který nyní bude působit v prvoligovém KST
Cheb a jeho spoluhráč Michal Polák. Tony potvrdil svoji extratřídu a vyhrál 3:2 na sety.
Další zápas mezi Petrem Gavlasem a Janem Žákem hrajícím v zahraničí, zvedal diváky z laviček. Do
semifinále se dostali také dorostenecké naděje České republiky, Lukáš Hobl a Jan Žaloudík, kteří změřili
síly s bratry Gavlasovými. Celý turnaj vyhrál Tony Gavlas, když ve finále porazil Honzu Žaloudíka 3:0.
Na třetí příčce se umístlili Petr Gavlas a Lukáš Hobl.
Turnaj ve čtyřhře vyhrál P. Gavlas a Michal Polák z KST Cheb když ve finále porazili A. Gavlase
s J. Žaloudíkem. Třetí místo vybojoval L. Hobl s J. Žákem.
Vítězové převzali krásné poháry, pořadatelé byli spokojeni s nebývalou účastí a kvalitou hráčů, rozhodčí
vše zvládli na jedničku a co víc si přát do nové sezóny nejmenšího míčku? Hodně štěstí a sportovních
úspěchů a za rok na viděnou opět v již 19. ročníku Lubského podzimu stolních tenistů.
Tomáš Skála

Exkurze do pravěku
7. října na nás ve sportovní hale čekala zajímavá
přednáška o lidské historii. Poté, co jsme se
usadili, k nám promluvila přednášející a začala
vyprávět o vývoji člověka. Prvním lidským tvorem
užívajícím oheň byl Homo Erectus, kterému se
díky tomu, že jedl teplé jídlo, a proto měl přísun
většího množství bílkovin, rapidně zvětšil mozek.
Dozvěděli jsme se spoustu podobných, ale i zcela
odlišných informací, dostávali jsme otázky
a v závěru jsme si mohli zkusit vyrobit botu
z různých kožešin.
Dnešní lidé se nazývají moudrými, ale ruku na
srdce, kdo z nás by dokázal udělat ze supí kosti
flétnu jako naši neandrtálští předci? Ačkoliv
velikost mozkovny Člověka moudrého je až
2000 cm3, zřejmě by nám dělalo problém takový nástroj vytvořit. Nejspíš spousta lidí ví, že nejstarší
keramickou soškou na světě je věstonická Venuše, ale kdo má poznatek o tom, že na jejím pozadí byl
nalezen zachovalý otisk prstu přibližně desetiletého chlapce?
Na konci hodiny si zvědaví spolužáci mohli prohlédnout exponáty, mezi kterými byl i vycpaný mamut či
šavlozubá kočkovitá šelma. Také jsme se pokusili drtit ze zrna mouku. Když nás však začaly bolet ruce,
rozloučili jsme se a s novými poznatky jsme se znovu vraceli do školních lavic.
Kateřina Kremeňová, 9. třída
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Vyberte si v knihovně
Jana Benková: Malinový sen.
Román je o tom, že i v této uspěchané době, kdy všichni žijeme pod obrovským tlakem, ještě existují
i krásné vztahy naplněné láskou a vášní. Nový román Benkové, plný života, lásky a pro ni typických
jiskřivých a svěžích dialogů.
Monika Zgustová: Růže od Stalina.
Pohnutý osud Stalinovy dcery.
Jmenuji se Světlana Allilujeva, narodila jsem se v Moskvě 28. února 1926. Matka zemřela v listopadu
roku 1932, ale až do svých šestnácti let jsem nevěděla, že spáchala sebevraždu. Můj otec zemřel roku
1953. Jmenoval se Josif Vissariovič Stalin.
Zuzana Beranová: Poslední nosorožec.
Kniha nás zavede do Zimbabwe, kde na pozadí boje o přežití vzácného druhu nosorožce sledujeme boj
o záchranu jednoho vztahu.
Autorka je dobrou vypravěčkou, dokáže kombinovat napínavý děj s nadhledem, ironií i náznakem
humoru v situacích, kdy postavám už dobrá nálada opravdu dochází.
David Morrell: Zaprodanci.
Peter Houston přijíždí s manželkou do Francie, aby se zde poprvé setkal se svým otcem – bohužel pouze
symbolicky u jeho hrobu. Náhrobní deska s jeho jménem však v památníku padlým americkým vojákům
schází. Peterova situace se komplikuje a mladý muž brzy pochopí, že mu jde o život.

Budujte ve svých dětech
lásku ke knihám
Maminky na mateřské dovolené
a nejen ty mohou přijít do knihovny
se svými malými dětmi jen tak prohlídnout si knížky, prolistovat,
něco dětem přečíst. Nemusí se
registrovat, stačí přijít a podívat se
v době, kdy mají chuť a čas.
Knihy formují myšlení a otevírají
dítěti svět fantazie. Začínáme
s leporely,
říkankami,
pořekadly
a obrázkovými knížkami.
Malá „ochutnávka“ z naší knihovny:
leporelka - Kolo, kolo mlýnský
(lidová říkadla), Krtek a barvy
(pomocí barevných obrázků a říkadel
se děti naučí základní barvy),
Barevná auta (zábavné učení barev
pro malé kluky), Počítám na prstech
(děti se naučí počítat do deseti
zábavnou hrou).
Pohádky - leporelo:
Sněhurka a sedm trpaslíků, Víla
Amálka, Křemílek a Vochomůrka,
Medvídek Pú, Bob a Bobek, Hellou
Kitty.
Přehled o knížkách najdete na
webových stránkách knihovny:
http:knihovna.mestoluby.cz
Vlasta Tomanová, knihovnice
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Exkurze v úpravně pitné vody
V pátek 25. září jsme se vydali s panem učitelem Milfaitem na exkurzi do úpravny vody. Autobus nás odvezl
z Lubů až na rozcestí do Horky. K úpravně se šlo ještě kousek pěšky. U vchodu stála maketa zobrazující celý areál.
Nejprve jsme navštívili velín, kde nám náš průvodce vysvětlil, že vše je tu řízeno automaticky. Také nám ukázal,
co zobrazují monitory systému.
K prvnímu čištění dochází již v přehradě. Zde se usazuje písek a jíl. Větve, listí nebo ryby zadrží česla u výpusti.
V úpravně se pak jemnější nečistoty vysráží pomocí síranu hlinitého. Vzniklou sraženinu zachycují pískové filtry.
Dále je snižováno množství hořčíku pomocí manganistanu draselného. Mikroorganismy se likvidují chlorováním.
Kvůli kyselosti vody je nutno zvýšit její pH hydroxidem vápenatým.
Po návštěvě úpravny jsme se šli projít k hrázi. Vstup do jejího nitra nám byl bohužel letos odepřen. Probíhá
rekonstrukce hydroelektrárny a navíc zde ještě toho dne měli nějakou inspekci. Exkurzi jsme proto zakončili
procházkou v přírodě, kde nás pan učitel zkoušel ze znalosti dřevin. Také jsme vyplňovali pracovní listy. Myslím,
že se exkurze zdařila.
Damián Alonso, 8. třída ZŠ Luby

Velín úpravny vody

Čištění odpadních filtrů

Lubské pinčesové naděje uspěly na BTM
18. října jsme vyrazili na bodovací turnaj mládeže mladšího žactva do Vintířova.
Dostavilo se 22 hráčů a 17 hráček z Karlovarského a Plzeňského kraje. Luby reprezentovali tři hráči - Lucka
Čáchová, Zuzka Záhořová a Vojta Levora. Děvčata společně ve čtyřhře získala nepopulární 4. místo a Vojta
společně s ašským Vítkem Špalkem soutěž čtyřher vyhráli. V soutěži jednotlivkyň se Lucka dostala do finále, kde
porazila soupeřku z Lomnice a odvezla si krásný pohár. Zuzka bojovala ve finále útěchy a získala konečné pěkné
10. místo. Do finále dvouhry chlapců se také probojoval Vojta, kde proti hráči z Plzně (Denis Kuncl - 25. hráč ČR)
bojoval pět setů a po velkém boji zvítězil 3:2 na sety. Je to odměna za velkou dřinu, kterou podstupuje 5x v týdnu
tréninky a zápasy. S velkou podporou rodičů Vojta objíždí i republikové turnaje po celé ČR, na nedávném turnaji
v Havířově skončil mezi nejlepšími 32 hráči z celé republiky. Takže i z tak malého oddílu jako je již dnes TJ Luby
se dá trochu měřit s těmi největšími sportovními středisky.
Luby dále reprezentují Kristýna Záhořová a Aneta Beranová. Několik
nadějných hráčů zanechalo závodní činnosti, což je velká škoda. Ale velkým
příslibem jsou naši předškoláci pod vedením Martiny Skálové. Dvojčata
Hanušovi Markétka a Míra, Péťa Postolka, Matýsek Bartoš a k nim do party
se přidá i Jůlinka Vyhlídalová. Je to hezké pozorovat, jak to komu jde lépe či
pomaleji, ale je to dřina pro trenéry, když ta dítka chcete něco naučit a hlavně
správně. Začal také hrát i Tadeáš Ujváry, k nim se přidají sourozenci
Vyhlídalovi, Evička, Tomík a Honza a nerad bych zapomněl na naše zkušené
rekreační pinčesářky jako Kristýna Krišková, Lucka Střechová a Eliška
Veselá.
V kategorii dospělých jsme postavili dvě družstva do okresní soutěže a dvě
družstva do krajské soutěže. Dospěláků je momentálně 16 a na tréninku ve
středu je plný počet, což nepamatuji za posledních 15 let, co dělám stolní
tenis. Na závěr bych rád popřál všem hráčkám a hráčům hodně štěstí v rozjeté
sezoně a hodně úspěchů.
Lucka a Vojta
Za oddíl stolního tenisu TJ Luby Tomáš Skála st.
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Město Luby
Vás zve na výstavu

LUBY Z NADHLEDU

která se bude konat od 2.11. do 13.11.2015
ve vestibulu MKS vždy ve všední den dopoledne
od 9.00 do 10.00 a odpoledne od 14.30 do 17.30 hod.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout:
• letecké snímky Lubů a nejbližšího okolí
• fotografie Lubů pánů Josefa Holpucha
a Miroslava Nového
• Luby očima dětí MěDDM
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2015 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Hulešová Vlasta
Kaša Jan
Kobzová Hana
Kříž Karel
Milichovská Věra
Oubrecht Milan

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Prodej vánočních stromků
Myslivecký spolek Luby II bude jako každý rok
provádět prodej vánočních stromků – dřevina smrk.
Prodej bude probíhat od 28. listopadu na adrese:
Josef Vyskočil, Na Výšinách 600, Luby.
Prodejní doba:
od 15.00 do 17.00 hodin
pondělí – čtvrtek
pátek
od 09.00 do 12.00 hodin
od 09.00 do 16.00 hodin
sobota a neděle
Dopoledne v týdnu nutno použít zvonek. Budemeli doma, budete obslouženi, pokud náhodou ne,
prosíme o pochopení.
Při Vánočním setkání (19.12.) se stromky prodávat
nebudou.
Předseda Mysliveckého spolku Luby II
Josef Vyskočil

MěDDM pořádá v listopadu
následující akce:
6. 11. 2015 od 15:00 ve školní družině
Mýdlovou tvořivou dílnu ve spolupráci
MONIQUE TVOŘENÍ, cena 40,- Kč.
6. 11. od 19.00 - 7. 11. 2015 do 7.30 hodin
pro děti ze školní družiny zábavnou nocovku.
Informace: K. Havlová.
29. 11. 2015 od 15.00 do 18.00 hodin
Mikulášskou besídku v MKS Luby se zábavným
programem a tvořivou dílnou MONIQUE, balíčky
od rodičů přebíráme do 15.30 v šatně MKS Luby,
vstupné dobrovolné.

•
•
•

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

Pronajmu restaurant

„ Baráček „
Kompletně zařízené
Jen proti kauci
Dlouhodobý pronájem

Humor
Manžel čte noviny a povídá manželce:
„Tady je reklama na nějaký krém, po kterém žena
zkrásní.“
„Vím, už půl roku ho používám.“
„Hm … já hned věděl, že to bude nějaký podvod!“

Mob:
Mail:

+420 725 666 666
jiwer@centrum.cz
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Slavkovský les 2015
13.10. vyjela osmá a devátá třída na exkurzi do Slavkovského lesa. Doprovázel nás pan učitel Jaroslav Milfait
a paní učitelka Iva Paučová. Mělo být slunečno, bylo však mlhavo a chladno. Prvním zastavením na celodenní
výpravě se stal klasicistní zámek Kynžvart. Prošli jsme zámecký park, meditovali v romantické lesní kapli a učili se
rozeznávat jedli od smrku. V Lázních Kynžvart byla malá ochutnávka místní minerální vody. Ve Slavkovském lese
je minerálek spousta.
Následovala návštěva rezervace Kladská. Pod vedením pracovnice CHKO Slavkovský les jsme pronikli do nitra
rezervace. Všem bylo brzy jasné, jak důležitou roli mají rašeliniště v krajině. Zadržují totiž vodu na dobu sucha.
Suché byly původně i naše boty. Pak už ne. Objevili jsme zde vzácnou rostlinu klikvu bahenní. Krajinu pokrývala
jinovatka a zahalovala mlha. V mlze byla i hadcová skála Tři křížky, na které roste náš jediný endemit, rožec
kuřičkolistý. Další zastávkou byla Krásenská rozhledna. Mlha zatím spíše zhoustla. Z rozhledny jsme tedy hleděli
do mléka.
Naše cesta pokračovala dál pěšky, kolem Dlouhé stoky, přes lesy, rokliny a pastviny do Bečova nad Teplou. Na
lukách se pásli černí býčci plemene Angus. Mají být mírumilovní a k lidem přátelští. Ale ví to oni? Byli však
skutečně slušně vychovaní a dali se před námi raději na ústup. My v klidu a míru prošli. Na zámku v Bečově jsme
si prohlédli nesmírně drahocenný relikviář sv. Maura, se kterým se pojí detektivní historie jeho znovuobjevení.
V rezervaci Smraďoch smrděl H2S jako pes. Pak už zbývala jen pěší cesta do Mariánských Lázní. Pan učitel nás
seznámil se zajímavostmi města. Koupili jsme si něco teplého k pití a hurá domů.
Exkurze byla velmi povedená, ztráty nulové.
Kateřina Kremeňová, 9. třída ZŠ Luby

Tři křížky a tři poutníci

Že by imigranti?

Goethe a Ulrika v té nejlepší společnosti

Návštěvníci Mariánských Lázní

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Skála, Šíma, Plzák, Záplata. Omluveni: p. Vrbová
♦ ZM schválilo pronájem pozemků p.č. 263/1 (2206 m2) v kat. území Horní Luby panu Nalezencovi (všichni
pro), pronájem pozemku p.č. 3070 (528 m2) v kat. území Luby I paní Salzerové (všichni pro), pronájem části
p.č. 2387/1 (cca 854 m2) v kat. území Luby I panu M. Hošťálkovi (všichni pro) a pronájem pozemku p.č. 144/1
(2776 m2) v kat. území Horní Luby panu Vyhlídalovi (všichni pro). Dále zastupitelé schválili pronájem
pozemku p.č. 985/12 (1474 m2) části cca 900 m2 panu Pultrovi (všichni pro) a zbytek cca 600 m2 panu
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Soukupovi a pronájem p.č. 985/11 (1504 m2) v kat. území Luby I panu Soukupovi (všichni pro). Pronájem
bude dle rozhodnutí ZM bez předkupního práva.
Zastupitelé schválili záměr prodat pozemky p.č. 1196/1 (775 m2) v kat. území Luby I (všichni pro). ZM
neschválili záměr prodat část pozemku p.č. 2496/1 (cca 1296 m2) v kat. území Luby I (7 proti, 1 se zdržel hl.).

♦

♦

♦

♦

ZM schválilo zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2357/11 v kat. území Luby I, který je ve vlastnictví
Římskokatolické církve. Zřízením věcného břemene se umožní přístup na pozemek města p.č. 2357/5 (všichni
pro).
Zastupitelé schválili smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-0003996/VB1 mezi městem Luby a ČEZ Distribuce, a. s., jejímž předmětem je
zřízení věcného břemene na pozemku města p.č. 2764/1 v k.ú. Luby I, a to v souvislosti s plánovanou
výstavbou nového odběrného místa zařízení distribuční soustavy – kNN (všichni pro).
ZM bylo seznámeno s žádostí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje o majetkové vypořádání
stavby II/218 Rekonstrukce silnice Luby. V rámci tohoto vypořádání by mělo dojít k převodu částí
pozemkových parcel z majetku města Luby do vlastnictví Karlovarského kraje a naopak k převodu částí parcel
z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví města Luby. ZM schválilo Darovací smlouvu č. 8/DO/2015,
kterou město Luby jako dárce daruje Karlovarskému kraji pozemky část p.p.č. 142/2 o výměře 7 m2, část p. p.
č. 2642 o výměře 7 m2 a část p.p.č. 2639 o výměře 29 m2 Karlovarskému kraji zastoupenému Krajskou správou
a údržbou silnic KK (všichni pro). ZM schválilo Darovací smlouvu č. 7/DD/2015, kterou město Luby jako
obdarovaný přijímá od Karlovarského kraje jako dar pozemky části p.č. 2619/3 a 2871/1 o celkové výměře
204 m2 (všichni pro).
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtových opatření rozpočtu města pro rok 2015. Je to navýšení
rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 657 tis. Kč, což je dotace na projekt pro základní školu, dále je navrženo
navýšení výdajů na OON pro SDH Luby o 25 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením je přesun výdajů mezi
jednotlivými kapitolami a nejsou tak zvýšeny celkové příjmy ani výdaje rozpočtu města. Soupis všech
rozpočtových opatření je přílohou zápisu. ZM navržená rozpočtová opatření schválilo (všichni pro).
V souvislosti s řešením problematiky pro zvýšení účinnosti kotlů společnosti Lubská Kalora s.r.o. byla učiněna
poptávka na „Zpracování technickoekonomické studie rekonstrukce/úpravy stávajícího tepelného hospodářství
plynových kotelen společnosti Lubská Kalora s.r.o.“ Bylo osloveno pět firem, z nichž tři poslaly své nabídky.
Zastupitelé měli možnost prostudovat jednotlivé nabídky, zároveň se na pracovním zastupitelstvu dne
14.9.2015 k nabídkám vyjádřil jednatel společnosti p. J. Knapčík. Zastupitelé hlasovali pro výběr společnosti
Kalora a.s. na zpracování studie a návrh schválili (všichni pro).
Na základě průzkumu v ulici Družstevní, Růžový Vrch a Kraslická bylo konstatováno, že zájem občanů
o rozšíření vodovodního řadu je ve výše uvedených lokalitách značný. Zastupitelstvo dospělo k jednohlasnému
souhlasu s dořešením vodovodní systému v Lubech, vč. případné přípravy zasíťování pozemků v ÚP určených
k bydlení. V místech kde není kanalizace, by byla řešena souběžně s vodovodem. Členové zastupitelstva se
problematice věnovali na pracovním zastupitelstvu dne 21.9.2015 za přítomnosti pracovníka společnosti
CHEVAK a.s. p.Ing. Adámka a zástupce společnosti VRV a.s. p. Ing. Drboly a Ing. Porše. Bylo doporučeno,
zahájit řízení vypracováním studie, aby se předešlo případným ztrátám při poddimenzování nebo
předimenzování samotného potrubí. Vzhledem k tomu, že společnost při prezentaci nabídla zpracovat také
studii na dobudování kanalizace v Lubech za určitou částku, ale v nabídce požaduje podstatně vyšší cenu,
rozhodlo ZM, že osloví ještě jinou firmu a se společností VRV a. s. bude jednat o snížení ceny. O zpracovateli
studie bude rozhodnuto na příštím zasedání ZM.
Na základě návrhu zastupitele pana Plzáka byla projednána změna jednacího řádu – p. Plzák navrhl změnu
v pořadí projednávaných prodejů a pronájmů nemovitostí z počátku programu na konec. Paní starostka navrhla,
aby se o změně jednacího řádu nehlasovalo, protože připravila zásadnější úpravy v jednacím řádu ZM, dala je
zastupitelům k prostudování a o všech změnách se rozhodne na příštím zasedání ZM, aby mohl nový jednací
řád ZM platit od 1.01.2016. Zastupitelé s návrhem souhlasili.
Zastupitelstvo města bylo informováno o nutnosti zásadních změn pravidel pro podávání žádostí o dotace
z oblasti sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže, z oblasti kultury a dotace spolkům a veřejně
prospěšným organizacím. Tato nutnost změn vyplývá z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Město jako poskytovatel dotace musí zveřejnit na své úřední desce program,
podle kterého bude dotace poskytovat. Program musí být zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro
přijímání žádostí a zákon přesně stanoví povinné náležitosti, které musí obsahovat. Proto bude nutné na příštím
jednání ZM (2.11.2015) program schválit a zveřejnit na úřední desce, aby byl vytvořen dostatečný časový
prostor pro přijímání žádostí o dotace na rok 2016. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
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♦ ZM projednalo žádost občanů z panelových domů U Pily č.p. 122, 123, 124 a 125 o opravu příjezdové
komunikace a parkoviště v ulici U Pily. Zastupitelé odsouhlasili, aby byla tato oprava nejhoršího úseku
zrealizována ještě letos nebo byla zahrnuta do rozpočtu města pro rok 2016 (všichni pro). Dále bude zjištěna
předpokládaná cena celkové rekonstrukce komunikací a parkoviště u PD U Pily a připraví se projekt tak, aby
mohl být spolufinancován s dotací.
♦ Ředitelka ZŠ Mgr. Vrbová požádala ZM o finanční podporu pro studujícího pedagoga ve výši 12 500,- Kč
v roce 2016. Půjde o souhlas s použitím příspěvku v této výši jako mzdových prostředků na náhradu platu pro
studujícího učitele. ZM žádosti paní ředitelky vyhovělo, požadavek bude zahrnut v rozpočtu města na rok 2016
(všichni pro).
♦ ZM schválilo navýšení OON pro Sbor dobrovolných hasičů v Lubech o částku 25 tis. Kč (všichni pro).
Důvodem je ohodnocení hasičů v extrémně horkém a suchém počasí v letních měsících a velký počet výjezdů
hasičů.
♦ Zastupitelstvo bylo informováno, že město nemůže čerpat z operačního programu Životní prostředí, prioritní
osa 5, energetické úspory, na projektové záměry Výměna otvorových výplní na Městském úřadě a Zateplení
obvodového pláště budovy + výměna otvorových výplní v budově školní jídelny. Důvodem je nesplnění
obecných kritérií přijatelnosti, které posoudil a vyhodnotil energetický auditor Ing. Vojtěch Lexa.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
♦ Paní starostka informovala zastupitele o možnosti vstoupit do svazku Přátelé v srdci Evropy. Sdružení Přátelé
v srdci Evropy je svazek mezi českými a německými městy a obcemi. V současné době má sdružení 16 členů,
kterými jsou města Adorf, Aš, Bad Brambach, Bad Elster, Eichigt, Hazlov, Hranice, Krásná, Olešnice, Plesná,
Podhradí, Regnitzlosau, Rehau, Schönwald a Selb. Paní starostka doporučila vstup do tohoto sdružení obcí,
protože by to do budoucna mohlo umožnit nové kontakty i nové příležitosti pro rozvoj Lubů.
ZM o vstupu města Luby do svazku obcí Přátelé v srdci Evropy zatím nehlasovalo, protože se nabízí ještě
možnost spolupráce s jinými městy SRN.
♦ Pan Hartl seznámil zastupitele se zprávou o provedené kontrole v hospodaření v městském lese. V hospodaření
nebyly shledány chyby. Na lesním majetku města Luby také proběhla v březnu 2015 kontrola České inspekce
životního prostředí. V závěru kontrolního zjištění je uvedeno, že při kontrole nebylo zjištěno ze strany vlastníka
ohrožení nebo poškození životního prostředí, ani významné omezení plnění celospolečenských funkcí lesa ve
smyslu zákona o inspekci. Zastupitelstvo města vzalo informaci na vědomí.
♦ Paní starostka seznámila ZM se souhrnem vyhodnocení požadavků obcí na opravy komunikací v Karlovarském
kraji. Celkem se sešlo od obcí 233 požadavků na opravy komunikací v rozsahu cca 452,5 km a odhadované
náklady 609,5 mil. Kč. V seznamu vyhodnocených požadavků je oprava komunikace od konce města Luby
přes Opatov a údolím Libockého potoka až k zatáčce ke stoupání do serpentýn směrem ke Krajkové. Tento
úsek by měl být opraven v roce 2017. ZM vzalo informaci na vědomí.
♦ Po vystoupení občanky paní Nesvadbové k akutnímu nedostatku vody od měsíce července zastupitelé rozhodli,
aby město zjistilo, kolik občanů má obdobný problém s nedostatkem vody. V případě většího zájmu bude
město jednat se společností Chevak o možnosti zásobování pitnou vodou některých lokalit v Lubech pomocí
cisterny.

Zápis z mimořádného zasedání ZM Luby konaného dne 26.10.2015
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Skála, Vrbová, Plzák, Záplata. Omluven: p. Šíma
♦ Toto mimořádně svolané zasedání zastupitelstva města projednalo a schválilo smlouvy o podpoře ze SFŽP na
již projednané a schválené projekty.
Zastupitelé byli seznámení se Smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,
v rámci Operačního programu Životního prostředí, na projekt “Vybavení kompostárny v městě Luby“
a s rozhodnutím o poskytnutí této dotace s uvedenými podmínkami poskytnutí dotace.
Po projednání všichni přítomní zastupitelé uzavření této smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR
schválili.
♦ Zastupitelé byli seznámení se Smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,
v rámci Operačního programu Životního prostředí, na projekt “Svážíme bioodpad z města Luby“
a s rozhodnutím o poskytnutí této dotace s uvedenými podmínkami poskytnutí dotace.
Po projednání všichni přítomní zastupitelé uzavření této smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR
schválili.
Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ 351 37, odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E 11477.
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Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky
v elektronické podobě zasílejte do 25. dne předchozího měsíce na adresy: rommil@atlas.cz nebo jankreuz@seznam.cz
Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

