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Záchranná služba, lékařka, lékárna
Vážení spoluobčané,
v našem městečku se poslední dobou množí otázky směřující k průběhu oprav a obnovení provozu
v budově zdravotního střediska. Pokusím se pro Vás najít uspokojivé odpovědi.
Začnu v nejvyšším patře – u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, kde se vynořila
informace o tom, že pracovní doba záchranářů bude prodloužena na 24 hodin. Bohužel to byla informace
mylná – alespoň prozatím. Po rozmluvě s vedoucím provozního úseku ZZS KVK Ing. Stanislavem
Hubkou, jsem se dozvěděla, že teprve po ročním provozu výjezdové základny v Lubech (tedy v září
2015) si vedení ZZS KVK provede rozbor četnosti výjezdů v naší oblasti a po jeho vyhodnocení se může
stát, že provozní doba bude prodloužena. Nyní je provoz záchranné služby v Lubech stanoven od
7.00 hod. do 19.00 hod.
Postoupíme o patro níže do ordinace praktického a dětského lékaře. Praxe v dolní škole se zaběhla díky
vstřícnosti paní doktorky Fučikovské a jejích sestřiček téměř bez problémů a tak můžeme postoupit až do
přízemí do lékárny.
V minulém čísle Lubského zpravodaje jste se dočetli, že lékárna bude zprovozněna od 1.4.2015, což byl
původní záměr. Prostory lékárny však bylo třeba před zahájením provozu upravit menšími stavebními
pracemi a proto se celý proces předání prostor lékárny jejímu provozovateli zpozdil. Za zavádějící
informaci se omlouvám. S PharmDr. Karlem Peterkem jsem nově konzultovala termín zahájení provozu
lékárny a s jeho svolením uvádím, že od druhé poloviny května by byl zahájen provizorní provoz na dva
dny s tím, že by bylo na zvážení provozovatele lékárny, zda zhoršený přístup do prodejny přes staveniště
je pro pacienty akceptovatelný. Po ukončení stavby a její kolaudaci bude provozní doba lékárny
následující: PO 8 – 14 hod., ST 8 – 17 hod., ČT 8 – 13 hod.
A aby informace byla celistvá – konec stavebních prací na středisku se váže k datu 21. července 2015. Po
kolaudaci se do budovy zdravotního střediska vrátí i ordinace MUDr. Fučikovské.
Ing. Anita Černíková, starostka města

Na Vysokém kameni bylo fajn
V neděli 12. dubna se před hasičárnou sešlo 22 turistů, aby se za příjemného počasí vydali na procházku
jarní přírodou a udělali něco zdravého pro svá těla.
Na Vysoký kámen jsme došli lehce unavení – jde
se přeci jenom převážně stále do kopce.
Odpočinek u táboráku s vlastní svačinou či
špekáčkem na klacku, k tomu nějaký ten hlt „živé
vody“ z placatky nebo čaj z termosky, a opět se
nám vrátila síla a elán na zdolávání zbylých
kilometrů zpět do Lubů.
Pochvalu a uznání si jistě zaslouží nejmladší turisti
– Anežka a Vládík Vormovi (6 a 8 let), kteří
statečně celou cestu „odšlapali“ po boku svých
rodičů.
Závěrečné zastavení na Kozabaru bylo příjemným
zakončením jarního výšlapu na Kámen.
Jan Kreuzinger
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Ohlédnutí za Lubskou desítkou
Letošního turistického pochodu Lubská desítka se celkem zúčastnilo 135 pochodníků. Přestože byl
pochod zveřejněn v krajské turistické ročence, jako vždy se k nám sjelo více Němců než Čechů. Naši
západní sousedé vedli v poměru 98:37. Celkově nejstarším (a stálým) účastníkem byl 84letý Johannes
Meinel z Wernitzgrünu, tradičně nejstarším Čechem byl 78letý Slovák Jozef Masár. Naopak nejmladším
dálkošlapem se stala ještě ne šestiletá Stella Keller ze Sohlu. Když už jsem u těch míst, Češi byli všichni
pouze místní. Zato němečtí přátelé přijeli samozřejmě z nejbližších měst a obcí, ale také z Klingenthalu,
Zwoty, Adorfu, Bad Elsteru, Schönecku, Plavna a dalších obcí. Jeden byl dokonce z Dachau, ale s tím
neslavně proslulým místem je to nejspíš shoda názvů.
Jako už několikrát, v noci z 30. 4. na 1. 5. pršelo. Opět jsem se strachoval, aby nepršelo i do našeho
prvomájového průvodu. Ale Pán Bůh je asi turista, a tak nás nechal v době výšlapu na pokoji. Tráva byla
sice mokrá, prašné cesty na několika místech zablácené, ale hlavně nepršelo, nebyla ani zima a párkrát
dokonce vysvitlo slunce. Golfová restaurace byla na nápor jedlíků připravena, stejně jako dostatek místa
pro zaparkování automobilů.
Trasa vedla od rozhledny ke Hřbitovní ulici a odtud do Vackova. Před Smrčinou odbočovala na
„signálku“ kolem Hennebachu, procházela bývalou vsí Výspa a vracela se opět k rozhledně.
Po mém loňském nářku jsem letos požádal o pomoc místní turistický oddíl. A udělal jsem dobře. Někteří
jeho členové mi hodně pomohli s organizací na startu, s tiskem barevných plánků trasy, se psaním
diplomů. Byli to především Miroslav Hruška, manželé Petr a Marie Koudelkovi a Petr Plzák. Dále děkuji
tradičním kolegům Kristě Glázrové, Vlastě Tomanové, Janu Kreuzingerovi, Městskému úřadu Luby,
a také Karlu Hemrovi a manželům Gábině a Luďkovi Ptáčkovým.
Vzhledem k předpovědi počasí si velice cením všech, kteří se pochodu zúčastnili. Ono se to ani nezdá, ale
letošní ročník byl už desátý. Vy, kteří rádi chodíte do přírody, těšte se na ten příští v roce 2016. Já se
těším moc, protože už budu konečně v důchodu.
Jindřich Desort

Pozvánka na 36. Erlbašský horský výšlap
Tradičně poslední neděli v květnu se každoročně koná Erlbašský horský výšlap.
Také letos – již pojedenácté - za spoluúčasti lubských přátel pěší turistiky. Díky
nám se Erlbašský horský výšlap stal přeshraničním. Část trasy vždy vedla přes
české území. Výjimkou byl rok 2012, ale také letošní rok nepůjde přes nás. Snahou
pořadatelů je měnit trasy pochodu, letos tedy povedou pouze po německé straně.
Chápeme je, oni jsou pořadatelé, přesto bychom měli radši klasický, přeshraniční
pochod.

Letošní Erlbašský horský výšlap se bude konat v neděli 31. května
a k dispozici budou jako vždy tři trasy – 12, 18 a 27 km.
Start je od 7.00 do 9.30 hodin v přírodním muzeu v Eubabrunnu, cíl tamtéž. Startovné je 2,50 € na osobu, děti od
7 do 16 let 1,- €. Občanský průkaz nebo pas pro přechod hranice nezapomenout doma. Od 12.30 hodin hudba
(zdarma), jídlo a občerstvení za své.
Naše české kontrolní a občerstvovací stanoviště je letos pod sjezdovkou na Kegelbergu a půjdou přes nás všechny
tři trasy. Při dobrém počasí jistě přes 1000 turistů.
Přejeme všem hezké počasí a těšíme se, že i Vás – lubské turisty - na našem stanovišti přivítáme!
Za Spolek přátel pěší turistiky Jan Kreuzinger

Marek Chudoba nezklamal
Ve čtvrtek 9. dubna 2015 se v Sokolově sešli nejlepší z nejlepších z okresů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary
v krajském kole předmětové soutěže Olympiáda v českém jazyce.
Jedním ze soutěžících byl i žák naší školy, Marek Chudoba. Po sečtení bodů z gramatické a slohové části skončil
Marek se 16 body na krásném 4. místě (vítěz dosáhl 20 bodů). Nelze nepřipomenout, že Markova slohová práce
byla vyhlášená za nejlepší. Blahopřeji.
PaedDr. Lenka Fialková, učitelka čj
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Projekt školní družiny vyvrcholil soutěží v Plesné
Naše školní družina při Domu dětí a mládeže v Lubech si pro děti
připravila zajímavý projekt pod názvem Ekohrátky, který se konal
v rozmezí měsíců března a dubna 2015.
Hlavním záměrem bylo prohloubit vztah dětí k přírodě a ke všem
životním formám. Vychovatelky pro děti připravily pěkná
odpoledne plná zajímavých činností z oblastí environmentální
výchovy (např. připravily zábavnou přírodovědnou stezku, hravou
formou třídily odpad a vyráběly s dětmi výrobky z odpadového
materiálu).
Projekt vyvrcholil koncem dubna, kdy se děti zúčastnily
přírodovědné soutěže, kterou uspořádala paní vychovatelka
J. Lorenzová ze školní družiny v Plesné. Děti si tak mohly porovnat
znalosti s ostatními spolužáky i z okolních školních družin.
Z prvního oddělení
podaly
výborné
výkony a obsadily
prvenství ve své
kategorii: P. Červenková, N. Luongová, K. Salvová,
B. Spáčilová, M. Šindelářová, T. Šulík, J. Šupica,
M. Zounek. Děti z druhého oddělení ve složení:
J. Hoyer, J. Krák, V. Vorm, D. Vítová, E. Vyhlídalová,
M. Maruščáková, R. Rimanovský obsadily velmi pěkné
třetí místo.
Dětem gratulujeme k těmto pěkným výkonům a všem
zúčastněným děkujeme za spolupráci.
Bc. Olga Taušnerová

Možná jednou pomohou i vám…
Převzato z Chebského deníku, 2. 4.2015
Kdo? Řeč je o profesionálech obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Jiří v Chebu, který na území Karlovarského
kraje pomáhá zejména lidem v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění činit odchod ze života důstojným
a snesitelným.
Že se Vás to zatím netýká? Bohužel častý pocit lidí dnešní konzumní společnosti, se kterým se setkávám, kde smrt
a umírání je téma stále tabuizované.
Naštěstí ne všichni to vnímají takto. Většina lidí, kteří se rozhodli podpořit myšlenku paliativní péče, má vlastní
zkušenost s umíráním blízké osoby, a to nezřídka člověka mladého. I já jsem jednou z těch, kterým umírání člena
rodiny doslova před očima převrátilo životní priority a změnilo pohled na věc. Smrt, která se mne velmi osobně
dotkla, mě přinutila k zamyšlení nad mnohými otázkami smyslu života i způsobu „bytí". Moderní medicína
v dnešní době dokáže téměř nemožné. Ale je to vždy ku prospěchu člověka? Nevyléčitelně, smrtelně nemocného,
jehož osud již nelze zvrátit?
Nesmyslné trápení často drastickou léčbou do posledního okamžiku nebo efektivní pomoc při zvládání symptomů
nemoci s nadějí, že umírání bude důstojné a bezbolestné..? Jsou jen dvě cesty. Kterou byste vybrali pro sebe?
Mottem paliativní péče je idea důstojného a kvalitního života až do konce a jejím nástrojem je odborná léčba
příznaků provázejících umírání, zejména účinná léčba bolesti. Paliativní péče je služba, která si postupně
prošlapává cestu. Nutno říci, že cestu nelehkou právě pro současné nastavení společnosti, zaměřené na „mládí
a výkon". Karlovarský kraj je posledním krajem v republice, který nemá hospic. Svůj vlastní kamenný hospic, kde
by bylo možné paliativní péči pro občany kraje zajistit. Má však terénní hospicovou službu - tzv. mobilní hospic,
který tvoří specializovaný tým lékařů, sester, sociálního pracovníka, psychologa, duchovního a dobrovolníků.
Profesionálové Hospice sv. Jiří jsou schopní a nepřetržitě připraveni vyjet do terénu a zajistit péči o nevyléčitelně
nemocné v domácím prostředí. Služba je schopná pokrýt péči na území bývalého okresu Cheb, Cena služby je
nastavená tak, aby si ji mohla dovolit i pečující osoba, která právě z důvodu zajišťování péče nemůže pracovat.
Jedná se však z provozního hlediska o službu finančně velmi náročnou, a zdroje financování je nezbytné stále
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hledat. Tomuto stavu bohužel nahrává i nedostatečná legislativa, která stále ještě paliativní péči dostatečně
neukotvuje v zákonech. Díky masivní kampani a obrovské píli pracovníků hospiců se podařilo v závěru loňského
roku získat alespoň částečné finanční pokrytí základního provozu služby. Nicméně stále jsme nucení se obracet na
sponzory a také na samosprávy měst, jejichž občanům je péče zajišťována. S rostoucím povědomím o naší službě
se v letošním roce podařilo získat finanční prostředky i od obcí s menším rozpočtem. Po tradičním přispěvateli městu Cheb, v letošním roce podpořila činnost hospiců svými finančními příspěvky také města Františkovy Lázně,
Luby, Drmoul, Stará Voda, Velký Luh a Odrava.
Tímto bych chtěla poděkovat za dozorčí radu Hospice sv. Jiří jak jednotlivým městům, tak také všem firmám
i soukromým přispěvatelům za finanční, materiální i duchovní podporu.
… neboť… „Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku …“
Pro všechny, jimž tato myšlenka není cizí, uvádím odkaz na naše internetové stránky, kde se dozvíte vše nejen
o Hospicu sv. Jiří, ale také o službě, kterou nabízíme, pokud ji budete potřebovat využít, či budete chtít finančně
podpořit:
www.hospiccheb.cz
Za dozorčí radu Hospicu sv. Jiří v Chebu Mgr. Jana Adlerová

Informace o další dávce státní sociální podpory - pohřebném
Pohřebné je sociální dávka, která slouží k úhradě nákladů spojených s vypravením pohřbu. Na rozdíl od některých
jiných sociálních dávek, u pohřebného nehrají roli příjmy žadatele.
Kdo má nárok na pohřebné
Pohřebné – tedy sociální dávka, která je určena k uhrazení nákladů za pohřeb – je určena pouze pro případy, kdy se
jedná o pohřeb nezaopatřeného dítěte, nebo o pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte. Není to tedy sociální dávka,
která by byla určena k úhradě pohřbu u lidí, kteří mají nízké příjmy.
Nárok na pohřebné má tedy pouze ten, kdo:
• zařídí pohřeb pro dítě, které bylo v době smrti nezaopatřené dítě
• zařídí pohřeb osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte
Další podmínkou pak je, aby nezaopatřené dítě nebo rodič nezaopatřeného dítěte měli trvalý pobyt na území České
republiky. Výjimkou je situace, kdy se jedná o pohřeb dítěte, které bylo při narození mrtvé.
Výše pohřebného je stanovena zákonem číslo 117/1995 Sb. Jedná se o částku 5000 Kč. O tuto částku může žádat
kdokoliv, kdo je schopen doložit vynaložené náklady spojené s pohřbem. Dávka se vyplácí zpětně.
Kde se vyřizuje pohřebné
O sociální dávku pohřebné je možné žádat na příslušném úřadu, který má na starosti agendu sociálních dávek – což
je aktuálně Úřad práce. Žádost se předkládá na příslušném formuláři. Jedná se o tento formulář Žádost o pohřebné.
Kromě toho budete pro vyřízení žádosti potřebovat ještě:
• osobní doklady (občanský průkaz, rodný list nebo pas)
• rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem
nezaopatřeného dítěte
• úmrtní list zesnulé osoby, nebo záznam z matriky o úmrtí osoby
• fakturu za vypravení pohřbu
• doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu
• v případě, že zesnulá osoba byla občanem jiného státu EU a ke dni úmrtí vykonávala výdělečnou
činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla zdravotně pojištěná,
pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti, nebo
rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ke dni vypravení
pohřbu
• v případě, že zesnulá osoba byla občanem ČR a ke dni úmrtí v jiném státě EU vykonávala
výdělečnou činnost nebo pobírala dávky v nezaměstnanosti nebo starobní důchod nebo byla
zdravotně pojištěná, pracovní smlouvu nebo živnostenský list nebo potvrzení o nároku na dávky
v nezaměstnanosti, nebo rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění
platný ke dni úmrtí.
Zdroj: http://socialni-davky-2014.eu/pohrebne-2014
Mgr. Miroslava Hrabovská, předsedkyně soc. komise
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Válka končí!
Po dlouhých šesti letech dne, 6.5.1945 se občané Schönbachu dočkali konce války. Do
vašeho krásného města přichází slavná 1. pěší divize armády spojených států pod velením
generálmajora Clifa Andruse. Do města přijeli od obce Plesná první jeepy a další technika
s bílou hvězdou na kapotě. Cesta k vám byla dlouhá náročná. Začala v roce 1942 v severní
Africe a pak přes Sicílii, Itálii, francouzskou Normandii a Německo sem k vám na západ
Čech. Naše jednotka střídá v Chebu 97. pěší divizi, která při bojích o Cheb utrpěla těžké
ztráty. Část naší jednotky postupuje směrem na Slavkovský les, část na Sokolov
a poslední, 26. pěší pluk na Luby a Kraslice. U Plesné naráží sousední 16. pluk na tvrdý
odpor německých jednotek a několika fanatických příslušníků zdejší kadetní školy.
V Schönbachu dochází jen k ojedinělým přestřelkám a město je ušetřeno větších
válečných škod.

Přistání letadla Luftwaffe
Devatenáctiletého svobodníka roty C, 1. praporu 26. pěšího pluku Anthonyho J. Kaufmanna zastihl konec
postupu jednotky poblíž Česko - Saské hranice poblíž Lubů. Ráno 7. května 1945 se nad městem objevilo
nepřátelské lehké bombardovací letadlo Ju-87 Štuka. Palbou ze země bylo donuceno přistát. Pilotem byl
místní občan Ernst Volkmann, který pochopil nesmyslnost válečného běsnění a od své jednotky odletěl
domů na Pětidomí, kde nezraněn přistál. Po té byl zadržen US jednotkami.

26. pěší pluk
Úkolem našeho pluku bylo postupovat po linii Hranice, Bad Elster, Markneukirchen,
Luby a Kraslice. Naším velitelem je plukovník Francis J. Murdoch. Ráno 6.5.
v 6 hodin vyráží náš pluk spolu s rotou tanků 634. praporu stíhačů tanků podél
německo – české hranice na Luby. U saské obce Eubabrunn se setkáváme s tvrdým
odporem. Nepříteli ale chybí těžké zbraně a tak je odpor brzy zlomen. Poté se nám
vcelku rád vzdal velitel německé jednotky spolu s 40 muži. V 16 hodin již stáli první
vojáci 1. a 3. praporu na západním okraji Lubů a zbytek jednotky čistí prostor kolem
Wernitzgrünu. Po krátké době naše jednotka odjíždí strážit německé válečné zločince
do Norimberku. Naše místo v Lubech zaujímá 79. pěší divize.

Sběrný tábor
Za Luby směrem k Výspě je zřízen sběrný tábor pro německé vojáky, směřující do západního sektoru.
Zde jsou vojáci odzbrojeni, roztříděni a případně ošetřeni. Potom jsou odváženi do velkých zajateckých
táborů. Voják americké armády vypovídá: „Celý den sem proudí stovky lidí. Přicházejí pěšky, na kolech,
motorkách i v autech. Dokonce i letadlo tu přistálo. Během několika dnů tu prošlo 25000 špinavých
a otrhaných Němců. Na místě jsme je ošetřili a desinfikovali přípravkem DDT a poté je odeslali do
Chebu. Bylo to hrozně fyzicky a psychicky náročné“.
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Sport
Nový druh sportu se objevil v Lubech. Do té doby
u nás neznámá hra, kdy hráč s pálkou se snaží
odpálit nahozený míček soupeře, se setkala
s velkým zájmem místních občanů. Hřiště bylo za
domem v Tovární ulici č.p. 540 (dnes zde bydlí
Dvořákovi). Ve městě se odehrávají i zápasy
v kopané mezi vojáky a místními.

Vandalismus
Nejmenovaný voják americké jednotky byl zadržen vojenskou policií poté, co
podnapilý ve večerních hodinách střelbou z osobní zbraně poškodil sochu
houslaře. Na hrudníku sochy houslaře vypálená střela vytvořila důlek. Naše
socha houslaře tak byla jediným „mrtvým“ v našem městě během osvobození.

Družstevní ulice se zaparkovanou vojenskou technikou.
Na snímku vpravo slavnostní nástup US Army na náměstí před
radnicí.
Text a obrázky: Tomáš Lenc
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci květnu 2015 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Cízlerová Zdenka
Drimlová Nina
Hošťálková Zdeňka
Křížová Hana
Suchánková Valentina
Šebková Irena
Štoudková Anna

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Komunální poplatky
Finanční odbor MěÚ v Lubech upozorňuje
občany, že poplatek za odpady je splatný do
31. května (uvedeno na složenkách).
Odpady je možné platit i po částech, ale splatnost celé částky je do konce května.
Občané, i přes obdrženou složenku, mohou
platit přímo na úřadě.

Očkování psů

•
•
•

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

Městský úřad v Lubech oznamuje
všem majitelům psů, že se

16. května

bude konat povinné očkování psů
proti vzteklině.
Dostavte se v určenou dobu na příslušné stanoviště
a vezměte s sebou očkovací průkaz.
Očkovat bude MVDr. Tomáš Jarosil z Kraslic.
8.00 - 8.10 Dolní Luby u autobusové zastávky
8.20 - 9.00 Luby – náměstí před MěÚ
9.10 - 9.40 Staré paneláky u F.P. Techniku
9.50 - 10.20 Růžový Vrch – u Jandů
10.30 Egeten – u vodárny

Rybářské
Rybá ské závody
Každoroční jarní atrakce lubských rybářů se letos
koná

v sobotu 16. května
Sejdeme se na obvyklém místě za Strunalem na
rybníku Kytarárna. Začátek je v 6.00 hodin ráno.
Návštěvníci i závodníci se mohou občerstvit
u stánku, v kádi je čekají pěkní kapři do tomboly.
Pro rybáře hodnotné ceny.
Výbor místní skupiny se těší na hojnou účast
rybářů i návštěvníků.
Výbor MS ČRS v Lubech

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen
Tetra hnědá
a Dominant kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý.
Stáří slepiček:
14 – 19 týdnů - cena 149 – 180 Kč/ks, dle stáří
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodeje se uskuteční:
Luby - u benzínové pumpy

v sobotu 16. května
ve 14.35 hodin
Případné bližší informace Po - Pá 9.00 - 16.00 hod:

601576270

606550204

28605840

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky
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4 x PODĚKOVÁNÍ

Inzerce

Touto cestou děkuji MěÚ Luby za milé překvapení
k mému životnímu jubileu a zároveň i za to, že
město nezapomíná na své starší občany. Ještě
jednou děkuji.
Marie Novotná.

DŘEVOVÝROBA
Karel Mikulanda

Chtěla bych touto cestou poděkovat naší praktické
lékařce MUDr. Daně Fučikovské a zdravotní
sestřičce Kamile Buchnerové za okamžitou reakci,
přístup a pomoc při zhoršení stavu nemoci mého
manžela Daniela Petržela.
Poděkování patří také sestřičkám z Domácí
ošetřovatelské péče Evě Hložkové a Vlaďce
Skořepové.
Velké díky také středisku FRESENIUS MEDICAL
CARE Mariánské Lázně, kde byl pacientem,
zvláště pak jeho ošetřující lékařce MUDr. Erice
Székelyové a sestřičce Andrejce Kalinové.
Miroslava Petrželová
Vážená paní starostko,
děkujeme městu Luby za finanční dar na
poskytování služeb mobilního hospice.
Naší vizí je poskytovat našim klientům současným
i budoucím důstojný odchod v domácím prostředí
a poskytovat pečující rodině oporu.
Bez Vaší ochoty nám pomoci, bychom služby
nevyléčitelně nemocným poskytovat nemohli.
Děkujeme, že s námi pomáháte.
V Chebu, 13.4.2015
Alena Votavová, DiS, Hospic Sv. Jiří, o.p.s
Ve čtvrtek 30. dubna se na bývalém koupališti za
Monakem pálily čarodějnice. Kdo přišel,
neprohloupil! Veselá zábava pro děti pod vedením
družinové paní ředitelky a jejích děvčat; tradičně
spolehlivě připravené posezení, které zajistily
technické služby; příjemná muzika; vzorný dozor
hasičů (nad vatrou i májkou ☺); výborné
občerstvení, které se obešlo i při velkém počtu
návštěvníků bez delších čekacích front. Všem patří
poděkování za bezchybně provedenou akci. Ale
největší dík patří panu Winklerovi a jeho teamu,
nejen za myšlenku samotnou – poskytnout areál
lubskému setkání, ale také za organizaci sletu
čarodějnic a v neposlední řadě za vynaloženou
dřinu na úpravu, opravu a zkrášlení celých prostor.
Smekám čarodějnický klobouk a doufám, že
plamínek v lampionech dětí založí další příjemnou
tradici v Lubech. Děkuji.
Ing. Anita Černíková, starostka města

Nabízí trámy, prkna, plotovky, rýgle,
jiné dřevěné výrobky,
hoblování a pořez kulatiny
Dobré ceny
a doprava při větším odběru v regionu
zdarma!
Dále nabízím

AUTODOPRAVU
do 3t přepravovaného zboží
Kontakt – Karel Mikulanda,
Sokolovská 626,
351 37 Luby
tel.: 605 905 327
e-mail: kiam@quick.cz

Dopis Sněhurce
Luby, 24. dubna 2015
Milá Sněhurko,
píši Ti, protože mě moc zaujala pohádka Sněhurka
a sedm trpaslíků. Líbí se mi všichni trpaslíci včetně
Šmudly. Moc vám to s Tvým princem sluší, navíc
bylo velice dojemné, jak Tě políbil. Doufám, že už
Ti ta zlá macecha dala konečně pokoj. Je dobře, že
se hajný zachoval tak statečně a Tobě neublížil.
Zdravím Tě z dalekých Lubů. Město Luby je od
Tebe za devatero horami a devatero řekami.
Přeji Ti hodně štěstí, pozdravuj trpaslíky.
Tvoje kamarádka Simona Zemčáková ze 6. třídy

Humor
Když se chceš oženit s chytrou, pěknou a bohatou
ženou, musíš se oženit třikrát.
Ženy obyčejně nechápou, že pomocí kosmetiky
sice lze zvýraznit krásu, ale nelze ji vytvořit.
Žena je jako košile. Až když ji máš na krku,
poznáš, jaké je to číslo.
Mlčení je jediné zlato, které ženy nemají rády.
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STAVEBNINY
V PLESNÉ
NABÍZÍME:
Stavební materiál:
cihly, tvárnice Ytong, bednící dílce,
zámková dlažba, lepidla, stavební směsi,
kary sítě, armatura, traverzy atd.
Železářství, vruty, hřebíky, panty, kotouče
Nářadí zednické a zahradnické
Barvy, laky, malířské potřeby
Otevřeno:
Po, St, Čt, Pá od 8 – 11.30 a do 13 - 16 hodin
Sobota od 8 do 11 hodin
Možný odvoz stavebního materiálu
(Avia s hydraulickou rukou)
Zajištění dopravy písku, štěrku apod.
Info na tel. 732 440 104

354 596 490
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Vyberte si v knihovně
Frank, Schätzing: Nehlučně.
Na summit přijíždí i první muž světa, Bil Clinton, aniž tuší, že se má stát terčem teroristů jako odplata za
nedávný vojenský letecký útok na Bělehrad. Atentát má provést špičková teroristka, záhadná žena
srbského původu, z pověření organizace „Trojský kůň“
Lucy Diamond: Kavárna na pláži.
Je vám přes třicet, nemáte manžela, děti, hypotéku? Nemáte dokonce ani páru, čím vlastně chcete být?
Nejste v tom sama! Evie, hrdinka této knihy má všechny předpoklady stát se soudobou Bridge Jonesovou
(snad jen s tím rozdílem, že si nepíše deník). Příjemné čtení pro všechny ženy, nejen třicátnice.
Theresa Rávay: Bílá vlčice.
Příběh osudové lásky na pozadí historických událostí otřásajících Evropou 20. století: od první světové
války přes bolševickou revoluci v Rusku až k nejkrutější válce, kterou svět poznal…
Daniel Silva: Portrét špionky.
Pro Gabriela Allona a jeho ženu Chiaru to měl být příjemný víkend v Londýně. Ten však vzal za své,
když se oba stali nedobrovolnými účastníky sebevražedného útoku islámského atentátníka.
Chris Ryan: Strážce.
Kapitán SAS Alex Temple je povolán do naléhavé operace. Někdo vraždí důstojníky MI5 a vše
nasvědčuje tomu, že vrahem je muž vycvičený u SAS. Alexovým úkolem je vraha najít a zabít. Počet
zavražděných se zvyšuje a hon na vraha začíná. Alex brzy zjistí hořkou pravdu: na temném bojišti
zpravodajských válek neexistuje dobro a zlo, ale jen vítězové a poražení.
Vlasta Tomanová, knihovnice

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Plzák, Skála, Šíma, Vrbová, Záplata
♦ ZM schválilo prodej pozemku p.č. 1807 (1641 m2) v kat. území Luby I manželům Vormovým (všichni pro).
Dále ZM znovu jednalo o žádosti manželů Ďurišových o prodeji pozemku části p.č. 577 (cca 310 m2) v kat.
území Luby I, kterou na minulém zasedání ZM zamítlo. Při novém šetření na místě bylo zjištěno, že v případě
prodeje pozemku manželé Ďurišovi souhlasí se zřízením věcného břemene – povolení vstupu na pozemek za
účelem opravy majetku města Luby, nebo bude prodána část tohoto pozemku bez úseku s opěrnou zdí, a tak by
v budoucnu neměly být omezeny zájmy města jako vlastníka okolních pozemků. Pro prodej části pozemku p.č.
577 manželů Ďurišovým se zřízením věcného břemene hlasovali všichni přítomní.
Zastupitelé schválili záměr pronajmout (propachtovat) pozemky p.č. 1812 (1214 m2) v kat. území Luby I
(všichni pro), p.č. 1819 (2989 m2) v kat. území Luby I (všichni pro), dále pozemky v kat. území Luby I p.č.
423/1 (2000 m2), p.č. 423/2 (829 m2), p.č. 424/1 (1130 m2), část p.č. 425 (1230 m2) a 433/1 (1708 m2) (všichni
pro) a pronájem části pozemku 2560 (1200 m2) v kat. území Luby I (všichni pro).
ZM schválilo záměr prodat pozemek p.č. 2350/21 (63 m2) v kat. území Luby I (všichni pro), o který požádal
státní podnik Povodí Ohře. Tento pozemek je součástí měřící stanice, která je oplocena, a Povodí Ohře k ní má
právo hospodařit s majetkem České republiky.
Zastupitelé projednali záměr prodeje bytového domu č.p. 224 v Sokolovské ulici v Lubech, o jehož koupi
požádal jeden z nájemníků, pan Bindzar. Správce BF tento prodej nedoporučil z důvodu, že je po rekonstrukci
(nová okna, střecha i jednotlivé byty), paní starostka také prodej nedoporučila s odůvodněním, ponechat si
některé nájemní byty nejen v panelových domech . ZM neschválilo záměr prodat dům č.p. 224 v Sokolovské
ulici v Lubech. Bylo navrženo, aby pan Bindzar nechal udělat znalecký posudek domu a dal nabídku, kolik za
něj zaplatí. Pro tento návrh bylo 7 zastupitelů, 2 byli proti.
♦ Zastupitelé projednali novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Luby a vyhlášku schválili s účinností od 1.5.2015 (všichni pro).
♦ Zastupitelé byli informováni o novém rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým se
městu Luby ukládá pokuta ve výši 200 tis. Kč za spáchání správního deliktu. Proti tomuto rozhodnutí podalo
město rozklad (odvolání) s odůvodněním, že Rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 19. prosince 2014 bylo
zrušeno předchozí rozhodnutí ÚOHS s konstatováním, že úřad nerozhodl správně a v souladu se zákonem.
Výrok nového rozhodnutí Úřadu ze dne 5. března je téměř identický s původním výrokem rozhodnutí ze dne
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18. září 2013 a shrnutí, které provedl Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí, včetně závěru, že Úřad svým
rozhodnutím ze dne 18. září 2013 nerozhodl správně a v souladu se zákonem, platí i pro toto nové rozhodnutí.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem společnosti Freitag Project Development, s.r.o., zprostředkovat pro
obec realizaci výstavby domova pro seniory, a to tím, že bude hledat investora projektu. ZM projednalo návrh
smlouvy o spolupráci se společností Freitag Project Development (dále Poskytovatel), jejímž předmětem je
úprava vzájemných práv a povinností Poskytovatele a obce při poskytování služby ze strany Poskytovatele,
účelem které bude seznámení potenciálních investorů s obcí a zajištění jejich vzájemných jednání týkajících se
realizace projektu. Jako vhodný objekt k rekonstrukci na realizaci projektu domova důchodců město nabízí
dům č.p. 536 v Revoluční ulici (bývalá houslařská škola).
ZM schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci s firmou Freitag Project Development, s.r.o. (všichni pro).
Paní starostka informovala zastupitelstvo o chybě v žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace vybraného území
v centru města Luby“, kdy byla zaměněna ve financování projektu výše dotace s vlastními zdroji žadatele. Tím
byla požadována dotace ve výši 15 % uznatelných nákladů. Poskytovatel dotace toto pochybení při kontrole
zjistil, ale neumožnil opravu. Žádost byla následně vyřazena z dalšího procesu rozhodování, protože město
nedoložilo usnesení ZM o financování projektu ve výši 85 % uznatelných nákladů. Paní starostka navrhla, aby
byl projekt dopracován a rozšířen o další parkovací místa a žádost o dotaci byla připravena do další výzvy
v novém dotačním období. K celé situaci se vyjádřili jednotliví zastupitele a po diskusi hlasovali o návrhu paní
starostky. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Zastupitelé neschválili zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby výše uvedeného projektu, má se ještě
počkat do konečného rozhodnutí regionální rady (všichni pro).
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkou ČSOB, a. s., na zajištění individuální správy aktiv. Zvolený produkt
pro město by musel garantovat co nejmenší riziko, tomu by odpovídal roční výnos 3-5 % a likvidita cca 10 dnů.
Důvodem pro takto vhodné zajištění volných finančních prostředků jsou téměř nulové úroky z vkladů, a tím
jejich znehodnocování. ZM neodsouhlasilo dále s ČSOB jednat a připravit smlouvu o správě aktiv (5 proti, 3 se
zdrželi hl., 1 pro). Dále bylo ZM seznámeno s nabídkou ČSOB uzavřít smlouvu na investiční úvěr na
financování investičních akcí města. Maximální výše úvěru by byla 40 (50) mil. Kč, doba čerpání dva roky,
nabídnutá výše úrokové sazby je 0,44 % (1M PRIBOR aktuálně 0,22 % + marže ve výši 0,22 %). Úvěr by bylo
možné využít na předfinancování a případné spolufinancování dotovaných investičních akcí.
ZM neschválilo uzavření úvěrové smlouvy s ČSOB .
Paní starostka vyzvala ZM, aby se zabývalo určením nového správce domovního a bytového fondu města od
1.01.2016, protože smlouva se současným správcem, firmou J+K PULS je vypovězena a skončí 31.12.2015.
Zároveň navrhla, aby se nevypisovala veřejná zakázka na nového správce, ale aby správu vykonávalo přímo
město ve své režii. Pro začátek by mohlo stačit přijmout 2 úředníky a 2 údržbáře a převzít všechny povinnosti
spojené se správou domů a bytů na tyto zaměstnance města, v průběhu tohoto „zkušebního provozu“ by se
hledalo optimální spravování tohoto majetku s případným slučováním jiných činností, které město vykonává.
Zastupitelé po proběhlé diskusi navržený postup odsouhlasili (všichni pro).
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou kalkulací stočného vypočtenou pro kanalizaci v majetku města Luby pro
rok 2015. Za 1 m3 odpadní vody bude cena 38,00 Kč bez DPH (43,70 Kč s DPH). Základem pro výpočet je
stanovená cena pro odpadní vody, kterou bude město Luby hradit společnosti Chevak Cheb, a.s. za vodu
převzatou od města k odvedení kanalizací společnosti Chevak a vyčištění na ČOV Luby, taktéž společnosti
Chevak. K této ceně město musí přidat některé své náklady, a to dle stanovených vstupních/výstupních dat
Finanční analýzy projektu „Město Luby – kanalizace Růžový Vrch, Luční a Zahradní ulice“. Výsledná cena je
stejná jako regionální cena stočného společnosti Chevak Cheb, a.s. K dosažení shodné ceny došlo díky tomu,
že Chevak zvýšil regionální cenu stočného o 3,00 Kč, ale cenu přebíranou od města Luby pouze o 1,00 Kč.
Předseda kontrolního výboru pan Hartl seznámil ZM se zprávou o provedených kontrolách stavu volných bytů
a hospodaření SDH, ve kterých je konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky nebo pochybení. Další činností
kontrolního výboru bylo vyhodnocení nabídek na mimořádné opravy bytového fondu města.
Zastupitelstvo města vzalo zprávu na vědomí.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., 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 3,5 % s účinností od 1. dubna
2015. Paní starostka navrhla, aby ZM stanovilo odměnu neuvolněným členům ZM od 1.5.2015 také zvýšenou o
3,5 %, to je odměnu pro místostarostu ve výši 13.000,- Kč, pro předsedu výboru nebo komise ve výši 1.718,Kč, pro člena výboru nebo komise 1.470,- Kč a pro člena ZM 559,- Kč. Zeptala se, zda má někdo jiný návrh.
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ZM návrh na zvýšení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva o 3,5 % neschválilo (3 pro,
5 proti, 1 se zdržel hl.).
Pan místostarosta předložil zastupitelstvu návrh na vytvoření nových webových stránek města Luby. Starostka
i místostarosta se shodují v názoru, že stávající webové stránky města jsou nepřehledné, uživatelsky
nesrozumitelné, mnohdy neaktuální, s nevýrazným designem. Proto byly osloveny tři subjekty – fa Galileo, fa
Antee a p. Tlamycha, které předložily návrhy na vytvoření nových stránek včetně předpokládaného rozpočtu.
Návrh fy Galileo a Antee jsou srovnatelné, obě firmy nabízejí snadné udržování stránek z naší strany, garantují
dodržení všech zákonných předpisů co do obsahu stránek. Pan místostarosta jako odborník v daném oboru
doporučil zastupitelstvu firmu Galileo.
Zastupitelé odsouhlasili záměr na vytvoření nových webových stránek města Luby firmou Galileo (všichni
pro).
ZM bylo informováno o plnění rozpočtu daňových příjmů za měsíce leden-březen 2015. Výtěžnost
jednotlivých daní z tzv. sdílených daní byla porovnávána jednak s výší v minulých letech, kdy platilo, že
v 1. čtvrtletí byly daně vyšší než poměrných 25 %, a dále bylo porovnáváno, zda za jednotlivé daně a i v součtu
je v daňových příjmech poměrná část (tedy 25 %) ke schválenému rozpočtu. Z těchto srovnání vyplývá
skutečnost, že na daňových příjmech za 1. čtvrtletí dostalo město o cca 550 – 750 tis. Kč méně. Největší propad
daní byl za měsíc březen. Z rozboru celostátních daňových příjmů poklesly tyto příjmy meziročně o 11 %,
hlavním zdrojem tohoto poklesu bylo nižší inkaso DPH a spotřební daně. Pokles DPH o 14,3 % je dle MF
způsoben vysokou skutečností roku 2014, kdy nedošlo k vyplácení nadměrných odpočtů, vliv tohoto aspektu
by měl vyprchat ve druhém kvartále 2015. Pokles některých daní je ale ovlivněn také změnou některých
daňových zákonů od 1.01.2015. ZM vzalo informaci na vědomí.
Zastupitelstvo projednalo Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Karlovarským krajem, Základní školou
Luby a městem Luby, dle které poskytne KK v roce 2015 účelovou finanční podporu z rozpočtu kraje ve výši
12 500 Kč Základní škole Luby na náhradu platu za studujícího pedagoga. Dotace bude příjemci poukázána
formou bankovního převodu na bankovní účet zřizovatele Základní školy Luby, kterým je město Luby.
ZM schválilo uzavření výše uvedené Veřejnoprávní smlouvy (8 pro, 1 se zdržel hl.).
Na 3. jednání zastupitelstva dne 11.01.2015 byl panem Pavlovským vznesen požadavek vypracování postupu
na vyklizení bytu neplatiče nebo jiného nájemníka, který porušuje nájemní smlouvu, dvěma nezávislými
právníky. Byli osloveni dva právníci, JUDr. Bukovjan a JUDr. Hrubý. Oba vypracované postupy se shodují
a město se jimi již v několika nastalých případech řídí. Zároveň byly vypracovány vzory nájemní smlouvy,
výzvy a výpovědi, které budou využity v nových případech. Za služby byla JUDr. Hrubým vystavena faktura
na částku 24 684,- Kč, JUDr. Bukovjan poskytl službu v rámci paušálních služeb bezplatně.
Zastupitelé vzali informaci paní starostky na vědomí.
Předseda komise školství, mládeže a tělovýchovy pan Plzák informoval zastupitele o fungování TJ Strunal
Luby. Dne 24.04.2015 proběhne valná hromada tohoto občanského sdružení, kde bude zvoleno nové vedení.
OS. Dále vyjmenoval aktivity TJ Strunal, činnost, a konstatoval, že TJ Strunal Luby funguje. Největším
problémem je nedostatek trenérů mládeže.
Pan Plzák předložil ZM návrh nových „Pravidel pro rozdělování finančních příspěvků města Luby sportovním
organizacím“. Tento dokument byl v mnoha věcech nejasný, proto se zastupitelé dohodli, že se s dokumentem
seznámí a sejdou se na pracovním zasedání, které svolá paní starostka.

Zápis z mimořádného zasedání ZM Luby ze dne 22.04.2015
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata
♦ Jediným bodem tohoto mimořádně svolaného zasedání zastupitelstva bylo projednání a schválení Smlouvy
č. CZ.1.09/2.2.00/81.01194 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad. Zastupitelé byli seznámení s návrhem smlouvy č. CZ.1.09/2.2.00/81.01194
o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace na projekt „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury ve městě Luby“
a stanovení podmínek pro spolufinancování projektu.
Po projednání všichni přítomní zastupitelé smlouvu schválili.
♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 18. května 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 LLC, organizační složka, 351 35 Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 15% 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 adresy: rommil@atlas.cz nebo jankreuz@seznam.cz
Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

