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Erlbašský horský výšlap – tradičně davy turistů
Jak už jsme před časem uvedli, Erlbašský horský výšlap
by měl být přeshraniční. Letos německá strana udělala
změnu průběhu, takže podruhé se pochod koná pouze
po německé straně. Moc nadšení jsme s tímto
rozhodnutím nebyli a měli jsme dvě možnosti:
neúčastnit se anebo účastnit. Po zvážení všech pro
a proti jsme dospěli k názoru, že naši spolupráci
nechceme rušit a vše děláme především pro turisty. A ti
nás již znají, těší se na nás a naši již vyhlášenou
česnekovou pomazánku. Jednou v roce si dovolí
pořádně „smrdět“, když kolem nich smrdí všichni
a nijak tedy nepoutají nežádoucí „odérovou pozornost“.
Naše letošní stanoviště tak bylo pod sjezdovkou na Kegelbergu, vedle hospody s nově udělanou terasou
a novým nábytkem. Směrem do přírody je terasa ohrazená velkými skleněnými tabulemi proti větru
a nabízí krásné posezení s výhledem do širokého údolí směrem na Erlbach.
Německá strana nám předem postavila stan, takže po našem příjezdu jsme jen obložili stoly kelímky
s čajem a chleby s pomazánkou a čekali na první turisty. Přes naše stanoviště procházely všechny tři trasy
+ vedená trasa z Vysokého kamene, k tomu velice příznivé turistické počasí (sucho, slunečno, ani horko,
ani zima). Bylo nám jasné, že budeme mít o rušný den postaráno.
Ráno začalo pozvolna, pak se počet turistů navyšoval
téměř geometrickou řadou a v 15.40 hodin naším
stanoviště prošel poslední turista. Konečně. Byl tisícím
čtyřstým sedmnáctým! Nový rekord v historii
Erlbašského horského výšlapu!!!
Náš úkol byl splněn – turisté spokojení a my si mohli
říct „PADLA!“ Rychle všechno uklidit a domů,
odpočinout si. Pondělí je hned a práce nepočká (netýká
se důchodců ☺).
Na závěr poděkování všem, kteří každoročně tuto akci
pomáhají realizovat. Základem je kuchyně – Heidi
Kubartová opět vše perfektně a chutně připravila,
česnekem nešetříce. Nu a pak už je to standardní tým těchto jmen: Milada Remžová, Eva Kreuzingerová,
Miluška Rumlová a Tomáš Lenc, manželé Krista a Vladimír Glázrovi, Daniela a Radek Malíkovi.
Za Klub přátel pěší turistiky Jan Kreuzinger

Den otevřených dveří v hasičárně
Sbor dobrovolných hasičů v Lubech vás srdečně zve na již tradiční Den otevřených dveří dne 20. června
2015 od 15.00 hodin v budově hasičárny. Možnost prohlídky hasičárny s ukázkou hasičské techniky.
Ukázka hašení požáru našimi nejmenšími ´´Soptíky´´. Zajištěno je občerstvení a bohatá tombola.
K pohodě a tanci vám zahraje Ríša a spol.

Tak neváhejte, přijďte, a dobrou náladu s sebou!
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Vedení ZŠ Luby srdečně zve veřejnost:
na Školní akademii ve čtvrtek 18.6.2015 od 15.30 v MKS
na Poslední zvonění ve čtvrtek 25.6.2015 od 15.30 v MKS
rozloučení s 9. tř. a přivítání budoucích prvňáčků

e-mail: zsluby@tiscali.cz

Tel: 354 596 022

Oznamujeme rodičům školáků, že školní rok 2014/2015 v ZŠ a ZUŠ končí v pátek 26.6.2015, kdy žáci
obdrží vysvědčení (z důvodu výměn okenních výplní a dveří v zadní části budovy).
Školní jídelna 29.6 a 30.6.2015 nevaří.
Mgr. J Vrbová, ředitelka ZŠ Luby

POKLADY CHEBSKA
V pondělí 27. dubna naši školu navštívili
archeologové z Chebského muzea, kteří si pro
žáky 5. až 9. třídy připravili besedu na téma
„Poklady Chebska“. Naši noví učitelé si s sebou
přinesli několik exponátů, mezi nimiž jsme nalezli
i pravé ženské lebky a mamutí kel. Viděli jsme
dávné toalety v podobě keramické nádoby
i dřevěné stoličky a mohli jsme si osahat kopie
hraček našich dětských předků.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí
o nálezu mincí v Opatově a některé z nich jsme
viděli zblízka. Nakonec nám byly zodpovězeny
všechny otázky a archeologové škole darovali dvě
doprovodné publikace „Poklady Chebska“ ke
stejnojmenné výstavě v Chebském muzeu. Celá
beseda se velmi vydařila a mně i mým spolužákům se moc líbila.
Chci našim náhradním učitelům poděkovat za to, že nám ukázali historicky cenné poklady Chebska.
Kateřina Kremeňová, 8. třída

Plán akcí turistického oddílu TJ Strunal Luby na 2. pololetí 2015
„Povodím Stebnického potoka“
cca. 15 km
Vlakem tam i zpět. Pěší turistika
Organizace P. Koudelka
Červenec: „Luby - Hranice - Luby“ cyklo okruh,
cca. 50 km
Organizace E. Lorenzová
„Rozhledna Cibulka u Oloví“
cca. 45 km
cyklo okruh
Organizace J. Komová
Srpen:
Dovolené, operativně vodní turistika
Září:
sobota 19. září: „Exkurze do pivovaru v Erlbachu“ – cca. 18 km
pěší turistika
Organizace J. Kreuzinger
„Šumava - Špičák, Brčálník …“ - 3 denní pěší turistika s ubytováním.
Doprava vlakem nebo auty.
Organizace M. Hruška
Říjen:
“Skalná - Wildstein - Brambach - Kapellenberg“ – cca. 6 km
do Skalné vlakem, pak pěší turistika.
Organizace K. Glázrová

Červen:

Každá akce bude upřesněna ve vývěsní skříňce turistů:
Kdy a kde bude sraz účastníků, kdo akci zorganizuje. Tyto údaje budou oznámeny ve vývěsce (případně
na Facebooku města Luby https://cs-cz.facebook.com/mestoluby, nebo v Lubském zpravodaji).

Všechny akce jsou pořádány pro širokou veřejnost!
Pravidelné schůze Turistického oddílu se konají každé 2. pondělí v měsíci
od 17.30 hodin v restauraci U Brčiho.
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Mezinárodní prověřovací cvičení
V pondělí 18. 5. 2015 proběhlo v Domě dětí a mládeže
Luby mezinárodní prověřovací cvičení, za účasti
jednotky Hasičského záchranného sboru Karlovarského
kraje stanice Cheb, jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Luby a Freiwillige Feuerwehr Markneukirchen.
Tématem cvičení byla nejen evakuace a záchrana osob,
zdolávání požáru, ale také prohloubení mezinárodní
spolupráce a výměna zkušeností. Zasahující hasiči
museli zachránit tři osoby pomocí nastavovacího
žebříku, v zakouřeném prostoru najít další dvě zraněné
osoby a dále
lokalizovat
místo požáru
a následně
jej
uhasit.
Hasiči z Markneukirchenu dále postavili stan, ve kterém
poskytovali předlékařskou první pomoc zraněným osobám
(figurantům) z řad zaměstnanců a dětí. Na závěr cvičení si
děti mohly prohlédnout zblízka zasahující mobilní požární
techniku a vyzkoušet si osobní ochranné prostředky
zasahujících hasičů.
Bc. Olga Taušnerová, ředitelka DDM Luby
Začátek léta nastává a s ním přichází i oblíbená cesta

Pohádkovým lesem
v sobotu 27. června na Autoparku
Tímto zveme srdečně všechny malé dobrodruhy.
POZOR! Letos budou v předprodeji opět vstupenky,
tzv. časenky, se stanoveným časem začátku cesty, za
symbolickou cenu 10,- Kč.
Tyto časenky si můžete zakoupit od 8. června na
těchto místech:
•
v MŠ u paní Aleny Bauerové
•
v kadeřnictví u Petry Paulovičové
•
v potravinách u Černovských

SPORTOVNÍ KLUB LUBY INFORMUJE
Dne 27. června 2015 (sobota) od 09.00 se v areálu SK Luby uskuteční tenisový turnaj ve dvouhrách

„O PUTOVNÍ POHÁR SK LUBY“
Přihlášky přijímá sportovní ředitel turnaje Stanislav Břinčil (tel.: 605 962 783),
nejpozději do 24. června 2015. Startovné je 100,- Kč/osoba, splatné před zahájením turnaje.
Občerstvení zajištěno.
V rámci tohoto turnaje proběhne oslava 15 let založení Sportovního klubu Luby.
Zveme proto k návštěvě nejen všechny sportovce, členy SK Luby, ale také širokou veřejnost.
Těšíme se na Vaši účast.
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Další povedená akce turist
turistů
istů - zámecký park v Kynžvartu
V pátek 8. května ráno vyrazilo 14 turistů chtivých poznání do
Kynžvartu. Jelo se čtyřmi auty. Cíl byl na parkovišti u zámku.
Očekávání nás nezklamalo. Zámecký park, kterým prolíná golfové
hřiště, je krásně upravený a prostředí působí na člověka
uklidňujícím dojmem. K celkové pohodě přispěla také zámecká
cukrárna a restaurace. Počasí nám velmi přálo a v parku byla
k vidění, kromě památných stromů, také spousta jiných zajímavých
věcí. Například lesní kaple, obelisk císaře Františka, kříž princezny
Pascaliny, kterou nechal manžel roztrhat dogami, lví pramen
a mnoho dalších zajímavostí. Domů jsme se vraceli s pocitem
dobře prožitého dne.
Mgr. Petr Plzák

Netradiční
Netradiční pozvánka
Doposud bylo zvykem a je to logické, že v „Lubském zpravodaji“ se zveřejňovaly příspěvky od členů
turistického oddílu o uskutečněných akcích. Já se to nyní pokusím udělat trochu jinak.
Turistický oddíl pořádá 20. června pro pěší turisty akci pod názvem „Stebnický potok“. Jeho průběh bude
asi takový:
pojede se z Lubů vlakem (každý na své náklady) do Dolního Žandova (550 m.n.m.), kde budeme něco
málo po sedmé hodině ranní. Jen poznámka: vycházet ráno v sedm hodin do přírody při hezkém počasí, je
úžasně krásné! Odtud se vydáme přes Brtnou (minerální prameny) vzhůru, směrem na Dyleň. Ale nebojte
se. Až na vrchol nedojdeme. Dojdeme na tzv. Liščí farmu, což obnáší 5 km stálého stoupání. Není to však
tak hrozné, jak se zdá. Dosáhneme tím nejvyššího bodu pochodu (753 m.n.m.) Doporučuji vzít si sebou
do batohu suché tričko, protože tam budete „durch“. Uděláme malou přestávku. Napijeme se a posilníme.
A začne druhá etapa. To už se jde z kopce. Po několika metrech narazíme na první značení naučné stezky
„Stebnický potok“. Po staré, rozbité, asfaltové cestě dojdeme nad Oldřichov (zaniklá vesnice).
Tady mi dovolte malé odbočení. Zde začíná velice krásný, divoký úsek. Je třeba si uvědomit, že celé toto
území bylo zakázané pásmo. Proto je to tam už 60 let liduprázdné a tím také nedotčená divoká příroda.
Tady doporučuji pořádné boty. Nejlepší vysoké, trekingové. Projdeme kolem zaniklých mlýnů, domů, ale
také kolem zbytků vojenské roty. Až dojdeme na „Kyselecký Hamr,“ kde je minerální pramen, jsme na
konci 2. etapy. Znova doplníme síly a budeme dál pokračovat podél Stenického potoka až do Doubravy,
známého vesnického skanzenu s krásnými hrázděnými selskými domy. Je jen škoda, že restaurace
v Doubravě je mimo provoz. Z Doubravy nám zbývá na vlak do Lipové (470 m.n.m.) už jen 1 km. Kdo
by se chtěl jít do Lipové najíst a napít, přidá si ještě 2 km. Jeden do vsi a druhý zpět na nádraží. Trasa na
nádraží Lipová je dlouhá 14,5 km.
Ještě některá doporučení. Jak jsem už uvedl, chce to nějaké triko na převlečení, ponožky, pláštěnku,
pořádné boty, vydatnou svačinu a pití (na celé trase není žádná restaurace). Dobrou věcí jsou trekingové
hole. Jízdné si hradí každý sám. Lze využít skupinové slevy.
Návrat do Lubů nejpozději v 16.46.
Možná, že některým z vás se to zdá náročné, ale
budeme na to mít skoro celý den. A zvládli jsme to
i my, jednasedmdesátiletí, včetně psa!
A nyní pozvánka:
Turistický oddíl TJ Strunal Luby zve všechny
zájemce v sobotu 20. června na turistický pěší
výšlap s názvem „Stebnický potok.“
Sraz účastníků na nádraží v Lubech
Odjezd v 5.43 hod.
Pro mimolubské - odjezd z Chebu v 6.46 hod.
Srdečně zveme!
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Skautské akce
Naši skauti spolu s Rambem (Rumlem) se vydali
24. dubna na skautskou mohylu Ivančenu, aby
uctili památku skautů, kteří zde byli popraveni. Je
to 2 km od Lysé Hory.

Humor
Zemřela hlava rodiny. Na pohřbu farář vyzdvihuje
jeho činy a hlavně, jak to byl dobrý a laskavý
manžel a starostlivý otec.
Plačící matka se nahne k synovi a přes vzlyky mu
říká: „Podívej se, prosím tě, do rakve, jestli jsme
na správném pohřbu.“

V pátek 8. května jsme se v Kynšperku zúčastnili
akce s názvem „Pohni kostrou“. Naši skauti se
umístili na 1. místě ve štafetě a celkově za
sportovní výkon získali také 1. místo.
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci červnu 2015 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Davídková Libuše
Davidová Libuše
Dudová Naděžda
Hlaváčková Danuše
Jelínková Marie
Kafka Jiří
Paučová Anna
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Koncert

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

DŘEVOVÝROBA
Karel Mikulanda
Nabízí trámy, prkna, plotovky, rýgle,
jiné dřevěné výrobky,

SPIRITUÁL KVINTET
v MKS Luby 26. června 2015 od 20 hodin
Vstupné: 200,- Kč, důchodci 100,- Kč

Humor
Z důvodu současné hospodářské situace bylo světlo
na konci tunelu vypnuto.

hoblování a pořez kulatiny
Dobré ceny
a doprava při větším odběru v regionu
zdarma!
Dále nabízím

AUTODOPRAVU
do 3t přepravovaného zboží

Čerstvě rozvedená žena povídá kamarádce:
„Soud přidělil manželovi po rozvodu všechny tři
děti a přitom ani jedno není jeho …“

Kontakt – Karel Mikulanda,

Kdyby se každý staral sám o sebe, bylo by
o všechny postaráno.

351 37 Luby

Sokolovská 626,
tel.: 605 905 327
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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

Jaroslava Černá: Ohnivá královna.
Být královnou je přesně to, po čem Barbora Celská touží. Když jí král Zikmund požádá o ruku, vůbec jí nevadí, že
on je o dvacet let starší. Sice jí jako milenec okouzlí, ale láska brzy vyprchá. Zůstane jen touha po moci a bohatství.
Po Zikmundově smrti Barbora nepolevuje v boji o nadvládu, a když už se zdá, že získá všechno, poprvé se opravdu
zamiluje…
Zuzana Koubková: Rytíř zelené růže Záviš z Falkenštejna.
Příběh královny Kunhuty a Záviše z Falkenštejna je čtenářsky vděčným námětem. V poutavém podání Zuzany
Koubkové, mimořádné vypravěčky, ožívají slavné osobnosti naší přemyslovské minulosti.
Petr Jahoda: S horským kolem na dno Afriky.
Poutavé vyprávění autora o jeho sólové expedici do Velkého afrického příkopu. O velmi náročné cestě na kole
rovníkovou severní Keňou z Nairobi až k jezeru Turkana – kamením a pískem, při teplotách přes 50 °C.
Meriem Lahcene: Stále na útěku.
Meriem se narodila v Alžíru, její matka otěhotněla s bělochem, nikomu však nic neřekla a provdala se za Alžířana.
Když porodila, v rodině vypukl obrovský skandál. Rodinná rada rozhodla, že žena i dítě musí zemřít, ale manžel se
za ně postavil. Uprchli spolu, celý rok se protloukali od domu k domu, ze skrýše do skrýše, aby unikli hrozbě smrti.
Jan Cimický: Děravé sítě.
Jaroslav Mahulena je internista a typický „single“. Nedávno opustil funkci primáře oddělení a zůstal zde pracovat
jako řadový sekundář. O víkendu na chalupě zabloudí venku, zvrtne si nohu a zdá se, že zmrzne. Naštěstí ho
zachrání soused. Vrátí se do Prahy a každodenní stereotyp naruší předvolání zpět do Jizerských hor, chalupa byla
totiž nejspíš vykradena. Tím se začíná odvíjet rychlý řetězec absurdních událostí.
Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schirch.
Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta Schnirch, matka několikaměsíční dcerky, je jen s osobními věcmi „odsunuta"
společně s ostatními brněnskými Němci směrem na Vídeň. Vyčerpávající pochod skončí v Pohořelicích, kde
mnoho vyhnanců podlehne epidemii tyfu a úplavice. Gerta a některé další německé ženy se zachrání při nucených
pracích na jižní Moravě, kde setrvají i po ukončení transportů. Po znovuzískání československého občanství se
Gerta vrací do Brna, v němž prožívá další bouřlivé události druhé poloviny dvacátého století.
Vlasta Tomanová, knihovnice

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
24.6. – 26.6.2015 a
27.7. – 7.8.2015

„Stále uklizená šatna“
Již po třetí na naší škole proběhla soutěž „Stále uklizená šatna“, ve které spolu soupeřili žáci 2. stupně. Tato
akce má dvě stejně důležité části. První a zároveň ta delší fáze je plna iniciativy a fantazie, se kterou mohly
všechny vyšší ročníky během roku „hospodařit“. Během celého školního roku se konaly různé akce, nejen za
účelem pobavení, ale také se objevilo mnoho způsobů, jak pomoci lidem i přírodě. Například sběrem bylin
a sušené kůry, které mají své využití ve farmaceutice, nejvíce letos přispěla 7. třída. Také jsme se zapojili do
sběru, přírodě škodlivých, baterií. Zde nejvíce zabodovali druháci, kde byl jediným sběratelem Kuba Krák.
A stejně jako tomu bylo loni, nejvíce víček od PET lahví, které se prodají a peníze budou opět darovány
chlapci s motýlí nemocí, nasbírala 8. třída. Nutno říci, že do veškerého sběru se zapojila celá škola. Nelenilo
se ani malým prvňáčkům, kteří s lehkostí své starší spolužáky doháněli.
Druhou fází soutěže je tzv. „vědomostní klání“, které se konalo 22. května v Městském kulturním středisku
v Lubech. Každá soutěžící třída si vybrala 4 své zástupce a ti čelili vědomostní i kreativní části klání. Mezi tím
byly vyhrazeny úseky pro vystoupení na jevišti, které si během roku každá třída připravila. Nakonec se sečetly
body, kterými porota hodnotila schopnost soutěžících poradit si s problémem, úspěšnost žáků ve vědomostní
soutěži, ale také jejich originalitu. 1. místo si s obrovským náskokem 66 bodů (celkem 220 bodů) vybojovala
8. třída před druhou devítkou, která měla 154 bodů. Na 3. a 4. místě se umístila 6. a 7. třída s rozdílem
pouhých 6 bodů.
Díky této soutěži se téměř ve všech třídách začalo aktivně pracovat již na začátku školního roku.
Zpříjemňujeme si školní dny a zároveň tím pomáháme. Právě proto bych chtěla poděkovat paní učitelce Mirce
Černíkové, která celou soutěž zorganizovala. Také děkuji porotě a naší třídní učitelce Lence Fialkové.
Všichni jsme za celý školní rok udělali spoustu práce. Sláva vítězům, čest poraženým.
Za 8. třídu Kateřina Kremeňová
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Vogtlandsko v miniaturách + Botanická zahrada / Adorf
www.klein-vogtland.de

www.botanischer-garten-adorf.de

Nejznámější vogtlandské pamětihodnosti se představují jako miniatury v idylickém
prostředí parku.
Tisíce alpinek ukazují zároveň nádheru vysokohorské flóry.
Otevírací doba: duben – říjen denně od 10 – 18 hodin
Adresa: 08626 Adorf, Waldbadstraße 7
Na snímku: miniatura radnice v Adorfu

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata
♦ Zastupitelé schválili pronájem pozemků p.č. 1812 (1214 m2) v katastrálním území Luby I panu Kratinovi
(všichni pro), dále pronájem (pacht) pozemků v kat. území Luby I p.č. 423/1 (2000 m2), p.č. 423/2 (829 m2),
p.č. 424/1 (1130 m2), části p.č. 425 (1230 m2) a p.č. 433/1 (1708 m2) panu Karlovi Hořejšímu s výpovědní
lhůtou 1 rok (všichni pro). Pro pronájem pozemků p.č. 1819 v kat. území Luby I, části 1300 m2 paní Petře
Vormové a části 1689 m2 panu Petrovi Pískovi hlasovali všichni přítomní. Dále ZM schválilo pronájem
pozemku p.č. 2560 (části 1200 m2) paní Jitce Hanušové (všichni pro).
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p.č. 2350/21 (63 m2) v kat. území Luby I společnosti Povodí
Ohře, s. p. (všichni pro).
Zastupitelstvo schválilo záměr pronajmout (propachtovat) pozemky část p.č. 1875/1 (cca 3300 m2) v kat. území
Luby I (všichni pro) a část p.č. 1496/1 (38 m2) v kat. území Luby I (všichni pro) a p.č. 3082 (166 m2) v kat.
území Luby I (všichni pro).
Na základě výzvy Státního pozemkového úřadu ZM odsouhlasilo 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 (schváleno již
ZM č.26/2014 dne 21.5.2014), a to i za skutečnosti, že jsou pozemky pronajaty třetí osobě, společnosti
Naturland s.r.o., Nový Kostel (všichni pro).
♦ Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Luby v roce 2014.
Přezkoumání se uskutečnilo v období 4.08.2014 – 5.08.2014 a 26.01.2015 – 27.01.2015 na základě písemné
žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem
č. 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 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, a tím 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 přezkoumání 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 2014. Skutečné příjmy města byly
37 723 704,89 Kč a byly o 8 128 204,89 Kč vyšší než schválený rozpočet příjmů. Skutečné výdaje ve výši
31 341 684,48 Kč byly o 2 751 684,48 Kč vyšší než rozpočtované. Stav bankovních účtů města byl k 1.01.2014
12 815 741,34 Kč, stav běžných bankovních účtů města k 31.12.2014 je 19 197 761,75 Kč. K 31.12.2014 nemá
město žádné nesplacené půjčky nebo úvěry, jediným nesplaceným úvěrem ve výši cca 1,4 mil. Kč je investiční
úvěr na plastová okna a dveře v panelových domech, který je splácen z vybraného nájemného pravidelnými
měsíčními splátkami a bude doplacen v měsíci září 2015.
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
30.4.2015 a doporučil zastupitelstvu předložený závěrečný účet města za rok 2014 ke schválení. Zároveň
doporučil u PO (příspěvkové organizace) převod vzniklých hospodářských výsledků do jejich rezervních fondů
a použití prostředků z RF na větší opravy a vybavení užívaných objektů a zařízení.
Zastupitelé schválili (všichni pro) závěrečný účet města a jeho organizací a společností za rok 2014 a rozdělení
hospodářského výsledku a použití rezervního fondu příspěvkových organizací.
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♦ Zastupitelé byli seznámeni s účetní závěrkou města za rok 2014 a s účetní závěrkou za rok 2014 všech
příspěvkových organizací zřízených městem Luby. Součástí účetní závěrky města byl výsledek hospodaření
samotného města a hospodářský výsledek bytového hospodářství města a obchodní společnosti Lubská Kalora,
součástí účetní závěrky příspěvkových organizací výsledek hospodaření všech příspěvkových organizací města
(školská zařízení). Účetní závěrku města a účetní závěrky příspěvkových organizací města a obchodní
společnosti města projednal finanční výbor na svém zasedání dne 30.4.2015 a doporučil zastupitelstvu
předložené účetní závěrky města a jeho organizací za rok 2014 ke schválení. Zároveň doporučil u PO převod
vzniklých hospodářských výsledků do jejich rezervních fondů a použití prostředků z RF na větší opravy
a vybavení užívaných objektů a zařízení. ZM schválilo účetní závěrku města za rok 2014 (všichni pro, viz
protokol o schvalování ÚZ).
ZM schválilo účetní závěrku Základní školy Luby za rok 2014 (všichni pro), účetní závěrku Mateřské školy
Luby za rok 2014 (všichni pro), účetní závěrku Základní umělecké školy za rok 2014 (všichni pro) a účetní
závěrku Městského domu dětí a mládeže Luby za rok 2014 (všichni pro).
HV města z drobné hospodářské činnosti byl ve výši -10 110,87 Kč, HV z hospodářské činnosti – Kanalizace
byl -898 973,19 Kč, HV z hlavní činnosti 6 257 502,13 Kč, HV město celkem za rok 2014 byl
7 388 434,77 Kč.
Při hospodaření příspěvkových organizací v roce 2014 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 z hlavní činnosti byl -449 508,95 Kč, HV z hospodářské činnosti byl ve výši
3 639,80 Kč, celkový HV (ztráta) ve výši -445 869,15 Kč bude uhrazena z rezervního fondu. Zůstatek RF
k 31.12.2014 činí 1 376 397,19 Kč, po proúčtování ztráty bude 930 528,04 Kč.
HV Mateřské školy Luby ve výši 184 211,78 Kč, to znamená zisk, bude převeden do rezervního fondu.
Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2014 činí 101 886,84 Kč, po proúčtování zisku z roku 2014 bude činit
286 098,62 Kč.
HV Základní umělecké školy ve výši 55 906,62 Kč bude převeden do rezervního fondu, zůstatek rezervního
fondu k 31.12.2014 činil 114 507,02 Kč, po převedení zisku bude činit 170 413,64 Kč.
HV Městského domu dětí a mládeže ve výši -23 230,97 (ztráta) byla pokryta zapojením rezervního fondu,
zůstatek rezervního fondu k 31.12.2014 činí 24 720,52 Kč.
HV bytového hospodářství ve výši 2 040 016,70 Kč bude převeden na účet 401 – fond hospodářské činnosti,
zůstatek fondu k 31.12.2014 činil 1 616 249,32 Kč. Neuhrazené platby od nájemníků za rok 2014 vzrostly
o 439 986,20 Kč. Celkový dluh činí 5 176 107,40 Kč.
O použití výsledku hospodaření společnosti Lubská Kalora s.r.o. ve výši 494,80 Kč (po zdanění) rozhodla dne
13.05.2015 valná hromada společnosti.
♦ Paní starostka seznámila přítomné se zápisem a s usnesením z valné hromady společnosti Lubská Kalora, s.r.o.
Protože je město Luby jediným společníkem Lubské Kalory, s.r.o., a zastupitelstvo města plní funkci valné
hromady této společnosti, ZM vzalo zápis a usnesení z valné hromady Lubské Kalory, s. r. o., konané dne
13.05.2015, na vědomí a schválilo usnesení z valné hromady (schválené usnesení valné hromady je přílohou
tohoto zápisu, k nahlédnutí na MěÚ): Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku společnosti Lubská Kalora,
s. r. o., za rok 2014 bez výhrad (všichni pro), ZM schválilo rozdělení čistého zisku společnosti Lubská Kalora
ve výši 494,80 Kč (převedení do rezervního fondu celý), dále schválilo zálohové ceny tepla za 1 GJ pro rok
2015 ve výši 549,- Kč kotelny U Pily a v Tovární ulici, 493,- Kč kotelna v Družstevní a 484,- Kč pro Základní
školu Luby (všichni pro). Zastupitelstvo města schválilo novou Zakladatelskou smlouvu společnosti Lubská
Kalora, s. r. o., zpracovanou notářkou Mgr. Pánkovou (8 pro, 1 se zdržel hl.). ZM projednalo a schválilo
Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Lubská Kalora, s. r. o., s platností od 1.06.2015 (8 pro, 1 se
zdržel hl.).
♦ Zastupitelstvo města projednalo návrh předsedy komise školství, mládeže a tělovýchovy (KŠMT) na změnu
kritérií pro přidělování příspěvků organizacím, ze kterých by měla vzejít nová „Pravidla pro přidělování
příspěvků sportovním organizacím“. Po diskusi bylo předsedovi KŠMT uloženo přepracování Pravidel dle
současně platné legislativy a v souladu s projednanými připomínkami s termínem do dalšího zastupitelstva
města (tj. 29.6.2015).
♦ ZM projednalo návrh předsedy KŠMT pana Mgr. Plzáka na rozdělení příspěvků sportovním organizacím
v roce 2015 v celkové výši 200 tis. Kč. Jednotlivým organizacím byl navržen příspěvek v této výši:
Skauti
15 tis. Kč
TJ Strunal Luby
155 tis. Kč
Sportovní klub Luby
15 tis. Kč
Golf Club Luby
15 tis. Kč
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ZM dále projednalo protinávrh pana Bc. Pavlovkého, kdy byl jednotlivým organizacím navržen příspěvek ve
výši:
Skauti
20 tis. Kč
TJ Strunal Luby
155 tis. Kč
Sportovní klub Luby
10 tis. Kč
Golf Club Luby
15 tis. Kč
ZM schválilo poskytnutí finančních příspěvků v navržené výši, to je 20 000,- Kč pro Skauty, 155 000,- Kč pro
TJ Strunal Luby, 10 000,- Kč pro SK Luby a 15 000,- Kč pro Golf Club Luby (7 pro, 2 proti).
ZM bylo informováno předsedou finančního výboru a kontrolního výboru o podaných nabídkách na veřejnou
zakázku „Modernizace WC a sprch ve sportovní hale v Lubech“. Dle krycího listu rozpočtu byla projektantem
vypočtena celková cena díla 1 298 802,70 Kč včetně DPH. Nejnižší nabídková cena byla 763 969,- Kč včetně
DPH od místního podnikatele pana Johana, druhá nabídka byla za nabídkovou cenu 1 044 367,- Kč včetně
DPH. Projektant Ing. Benda i pan Johan upozornili na to, že vzhledem k charakteru stavby sportovní haly je
možné, že po odkrytí původních obkladů a konstrukcí bude nutné změnit technologický postup prací nebo
může dojít k jiným nutným vícepracím (např. nefunkční kanalizace mimo opravovaný prostor apod.).
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou pana Johana na zakázku „Modernizace WC a sprch
ve sportovní hale v Lubech“ za nabídkovou cenu 763 969,- Kč. Smlouva bude uzavřena s termínem dokončení
prací 15.8.2015 (všichni pro).
Dále ZM odsouhlasilo návrh paní starostky, aby vzhledem k mnohem nižší nabídkové ceně došlo k výměně
vstupních dveří a bočních dveří a dále oken v prostorách šaten. Na tuto výměnu bude vypsáno výběrové řízení.
Celkové náklady na rekonstrukci WC a sprch, nutné vícepráce a výměnu vstupních dveří a oken za plastová by
neměly překročit 1 mil. Kč. Přitom bude platit, že veškeré vícepráce budou předem odsouhlaseny projektantem
Ing. Jiřím Bendou, který bude zajišťovat technický dozor stavby (všichni pro).
Zastupitelstvo projednalo žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a právu stavby, jejímž předmětem je sjednání podmínek věcného břemene a právu
stavby k pozemkům p.č. 2709/2 a p.č. 2748/3 v kat. území Luby I a účelem umístění a provozování distribuční
soustavy (kabel NN, přípojková skříň v pilíři).
ZM schválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-0003632/VB001 za jednorázovou úplatu 20 000,- Kč bez DPH (všichni pro).
ZM projednalo žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemku p.č. 2702/1 za účelem postavení výstražníků B1/B2
pro PZS P127 a k pokládce kabelů k těmto výstražníkům.
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, za jednorázovou peněžitou náhradu 10 000,- Kč bez DPH (všichni
pro).
Zastupitelstvo města projednalo žádost paní Petry Vormové o slevu z kupní ceny pozemku p.č. 1807
v katastrálním území Luby I, který od města kupuje, a to z důvodu velmi svahovitého terénu. K žádosti se
vyjádřil vedoucí odboru stavebního úřadu a ŽP, který při místním šetření zjistil, že uvedený pozemek se
nachází ve svažitém terénu a doporučil slevu z prodejní ceny ve výši 30 % dle pravidel pro prodej pozemků
z roku 2007.
ZM schválilo slevu 30 % z kupní ceny pozemku p.č. 1807 v kat. území Luby I (všichni pro).
ZM projednalo žádost Sdružení Čechů z Banátských Karpat v ČR o finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na
realizaci kulturní akce, kterou připravují 20. června 2015, a žádosti vyhovělo (všichni pro).
Zastupitelstvo města projednalo žádost organizace RAFAEL DĚTEM, nadační fond, o poskytnutí finančního
daru a žádosti nevyhovělo (všichni proti)
Pan místostarosta seznámil zastupitele s nabídkou Ing. Andrlíka na aktualizaci Integrovaného plánu rozvoje
města Luby pro období 2015 – 2020. Dílo by bylo realizováno od května do 31.10.2015 za nabídkovou cenu
59 000,- Kč. Po diskusi bylo uzavření smlouvy s Ing. Andrlíkem na aktualizaci Integrovaného plánu rozvoje
území města Luby odloženo.
ZM projednalo nabídku Kamenictví Žáček a Žáček, Nový Kostel na přestěhování pomníku na Výspě a opravu
písma a odsouhlasili uzavření smlouvy na tyto práce za 33 800,- Kč bez DPH (všichni pro).
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 29. června od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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