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Štola a svařák našly své konzumenty
Letošní Vánoční setkání u stromku bylo jubilejní – konalo se popatnácté! Starosta Erlbachu Klaus Herold
ve své krátké úvodní řeči zalaškoval, že z tohoto důvodu chtěl původně upéct patnáctimetrovou štolu, ale
i takto jsme měli štolu rekordní o délce 8,90 m.
Premiéru měla naše paní starostka Ing. Černíková.
Za
aktivní
pomoci
zaběhnutého
týmu
spolupracovníků s Vánočním setkáním neměla
žádné starosti a mohla si je tak poté, co nakrájela
se starostou Heroldem štolu, užívat společně
s občany města.
Zahájení patřilo, jako již mnoho let nazpět,
ženskému pěveckému sboru Luběnka. Po nich
vystoupili Erlbašští trubači, již také stálice
Vánočního setkání.
Nu a pak již přišli na řadu hasiči, kteří za
obrovského zájmu přinesli štolu, kterou širokodaleko nikdo nemá, a tuším, že mít nebude.
Štola dle receptu rodiny Heroldových opět
zabodovala, lidé si ji pochvalovali. K tomu
lahodný svařák – pohoda. Prodalo se ho přes 180 litrů.
O další gastronomické zážitky se postarala firma Elektrosun z Chebu, která svými bramboráky se zelím
již mnoho let rozmazluje naše občany. Pozadu nezůstávají ani naši hasiči. Jejich dobré klobásy potěšily
nejednoho návštěvníka, teplá medovina šla rovněž na odbyt.
Součástí Vánočního setkání bývá i předávání cen
vítězům, jejichž balónek, vypuštěný na Hraničních
slavnostech, dolétl nejdále. Letos se vrátily pouze
dva balónky. Celých 170 km až do Děčína uletěl
balónek lubského Vojty Levory. Druhý balónek
uletěl 81 km a byl nalezen v Libčanech u Žatce.
Na cestu ho poslal 1,5 roční Oliver Back z
Wernitzgrünu. Oba vítězové byli přítomni
a obdrželi od starosty Herolda jejich věku
odpovídající ceny. Vojta fotbalový míč, Oliver
hračku – plastový bagr.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se
každoročně na přípravě a vlastním průběhu
podílejí. Letos výjimečně nebudu jmenovat, netřeba se opakovat a ještě bych mohl někoho opomenout.
Jsem přesvědčen, že Vy, kteří na Vánoční setkání chodíte, sami víte, kdo se přičinil.
A pokud by si někdo chtěl upéct devítimetrovou štolu, bude k tomu potřebovat:
15 kg mouky, 7 kg másla (lze dát i 1/3 vepřového sádla), 3 kg cukru, 3 kg sladkých mandlí, 300 g
hořkých mandlí, 7 kg rozinek, 2 kg citronátu, 6 litrů mléka, 2 litry rumu, 1,1 kg droždí, 200 g soli, dále
přidáme dle chuti (max. 1 čajová lžička) citronovou kůru, skořici, muškátový oříšek, kardamom. Na
potírání hotové štoly pak ještě 8 kusů másla.
Jan Kreuzinger
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Nové složení sociální komise
Vážení občané,
chtěla bych Vás informovat, že v našem městě i v tomto volebním období bude pracovat sociální komise.
Její složení:
Předsedkyně: Mgr. Miroslava Hrabovská
Členové:
paní Alena Nesvadbová, Libuše Veselá, Kamila Buchnerová, Edith Dvořáková,
Mgr. Zora Kutmanová, pan Jiří Květoň.
Co je hlavní náplní činnosti sociální komise?
- Shromažďovat požadavky občanů v sociální oblasti, zpracovávat je a řešit je ve spolupráci
s městským úřadem.
- Na základě podnětů ze ZŠ a MŠ řešit případné problémy v sociální oblasti (týrání dětí, zanedbání
péče, ...).
- Vyhledávání a návštěvy osamocených starších občanů, kteří potřebují pomoc při zabezpečování
běžných potřeb.
- Pomoc při zjišťování nároků na vyplácení sociálních dávek.
- Zajištění dobrovolné pečovatelské služby.
- Pomoc při vyplňování dotazníku o příspěvek na péči.
- V případě potřeby pomoc při umístění blízké osoby do zařízení pro osoby se zdravotním
postižením.
- Úzká spolupráce s Klubem seniorů, pomoc při organizaci kulturních pořadů.
Se svými podněty, dotazy se můžete obrátit na výše uvedené členy sociální komise nebo mě kontaktovat
na telefonním čísle 603718756.
Mgr. Miroslava Hrabovská

Milí pacienti,
vzhledem k tomu, že letošní rok budu slavit již 20 let praxe ve vaší obci, chtěla bych to oslavit i se svými
pacienty a chtěla bych jim nějak zpříjemnit návštěvu mojí ordinace.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, že si pořídím do ordinace další přístroj, který mi pomůže v péči
o diabetiky, kterých přibývá čím dál tím více. Tím dojde k tomu, že pacienti již nebudou muset do
ordinace na odběry a druhý den opět na vyhodnocení a vyšetření. Vše provedu v jeden den a během jedné
návštěvy.
Takže do Nového roku Vám přeje hodně zdraví Vaše doktorka Fučikovská Dana.

Vodné a stoč
stočné v roce 2014 a 2015
Cena 2014
(bez DPH)
v Kč/m3

Cena od 1.1.2015
(bez DPH)
v Kč/m3

Cena od 1.1.2015
(včetně DPH 15 %)
v Kč/m3

Pitná voda
Odpadní voda

34,50
34,50

34,50
38,00

39,68
43,70

Celkem

69,00

72,50

83,38

Položka

Cena za vodné se pro rok 2015 oproti roku 2014 nemění a zůstává na hodnotě 34,50 Kč/1m3, cena za
stočné bude navýšena o 3,50 Kč za m3 ze stávajících 34,50 Kč na 38 Kč. Celková cena za vodné a stočné
na rok 2015 tedy činí 72,50 Kč bez DPH za 1 m3 (v roce 2014 byla cena 69 Kč bez DPH).
Cena za vodné a stočné zůstává nadále tzv. solidární cenou, platnou na celém území obsluhovaném
společností CHEVAK Cheb, a.s.
Výňatek z tiskové zprávy. Celá je na www.chevak.cz
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Hasiči ukončují rok 2014
Rok jsme ukončili na výroční schůzi SDH Luby, konané dne 5.12.2014 v místní zbrojnici.
Sešli se členové sboru společně s paní starostkou Ing. Černíkovou, paní Mgr. Hrabovskou, paní Šímovou
a panem Kubešem (představitelé města Luby), s kolegy hasiči ze sousedního Markneukirchenu a s přáteli
ze Svojšovic. Schůze se zúčastnil i velitel Chebské stanice profesionálních hasičů pan Tomášek. Společně
jsme zhodnotili práci za celý rok. Naše jednotka odpracovala 2562 hodin, z toho je 162 hodin výjezdová
činnost, dále 1859 hodin při středečních schůzkách a zbytek je jiná činnost. Od městského úřadu jsme
obdrželi částku 20 000 Kč na pracovní a ochranné pomůcky pro naše děti.
Tradicí se stalo uspořádání Dne otevřených dveří v hasičárně pro naše spoluobčany, a rok 2014 nebyl
výjimkou. Každý, kdo se přišel podívat, mohl si povšimnout, jaký kus práce jsme udělali, k tomu hrála
příjemná muzika, vhod přišlo i občerstvení.
Se soutěžemi jsme v žádném případě nezůstali pozadu, zúčastnili jsme se soutěže ve Svojšovicích,
Skalné, Plesné, Křižovatce. A samozřejmě naší domácí soutěže O pohár starosty města Luby, které se
zúčastnilo 5 družstev dětí, 1 družstvo žen a 7 družstev mužů. Obhájili jsme prvenství z loňské soutěže.
Dále se naše jednotka zúčastnila společně s dalšími jednotkami velkého školení v Tachovské huti,
a koncem roku jsme vyslali pár odvážlivců na cvičení simulující povodňovou situaci.
Naše jednotka čítá k dnešnímu dni celkem 56 členů, z toho 15 členů tvoří výjezdovou jednotku, 16 členů
tvoří děti a 25 členů je přispívajících.
V roce 2014 jsme vyjížděli celkem k 16 nahlášeným událostem, z toho 8x dopravní nehoda, 1x spadlý
strom, 4x požár, 1x odchyt včel u dolní školy, 1x otevření bytu, 1x únik pohonných hmot. Průměrně naše
jednotka vyjížděla v počtu 6 lidí na zásah, a v průměrném čase 5,6 minut.
Na závěr přejeme našim spoluobčanům, aby do roku 2015 vkročili šťastnou nohou.
Pavel Mikyta, velitel SDH Luby
Jan Pelc, starosta SDH Luby

Naše vyspělé spolužačky
Stereotypní školní dny nejsou tak nudné, jak vypadají. Aspoň podle mne. Během takových normálních
všedních dnů se můžou stát nedopatřením různé náhody nebo spíš nehody. Školní trapasy, kapitola sama pro
sebe. Na takovéto nehody by se měla pořídit samostatná kronika. Z pohledu nás, kluků, jsou většinou viníky
spolužákyně. Těm se občas povede nějaký ten kousek, kterému se od srdce zasmějeme. Ale aby to nebylo tak
pohodlné a zábavné, oplatí nám to většinou bolestným štípnutím, ba i tím nejhorším trestem, žalováním. A teď
vám pár takovýchto perliček převyprávím.
Začátek letošního školního roku probíhal jako každoročně. Druhý den ve škole jsme měli třídnické hodiny.
Nic zvláštního se nedělo a my, deváťáci, jsme se zrovna nudili. Pro zpestření toho krutého čekání na zvonek
jsme si vymysleli otázku pro naše spolužačky. Prvním pokusným králíkem se stala, říkejme jí třeba, Martina.
Princip spočíval v jednoduché otázce: „Nosila bys boty, kdybys neměla nohy?“ U některých slečen to
skončilo odpovědí: „Ty si ale blbéj.´´ Ovšem některé nám s úsměvem odpověděly, že ne. A v tu ránu přišla
další otázka: „A proč teda nosíš podprsenku?“ To už ale odpovědí byla buď facka, nebo spousta nadávek.
My, kluci, jsme také odhalili povahu našich dívek. Při konverzaci mezi kamarády jeden z nás řekl: „Vám to
ale sluší.“ To se hned z blízkého hloučku ozvalo: „Ježíšmárja, děkuju, to je tou novou řasenkou od ASTOR,
píšou tam: buď sama sebou..“ a spoustou dalších připomínek. Ale to vše, aniž by si všimly, že tento
kompliment nepatřil jim, nýbrž procházející paní učitelce. A v tu ránu se z našich dívek stal hlouček
nafouklých balónů, s kterými se do konce týdne nedalo mluvit.
Dalším úkazem dokonalosti spolužákyň je každodenní cesta na záchod. Na tom není nic zvláštního, ale to by
nebyly naše slečny, aby tam nešly po pěti. Už jenom to, že kabinky na záchodech jsou tři, je dost divné. Ale
budiž. I když ...
Jednou jsme tak šli z chlapeckých záchodů a zrovna vycházely dívky. To, že mají ještě pastu pod ústy, už
raději nepřipomínám, i když toto jejich nedopatření nás všechny rozesmálo. Jeden dobrovolník z nás zaklepal
Janě na rameno a jemně, pomalu a srozumitelně jí sdělil, že ten toaletní papír, co má za sukní, by měl zůstat na
záchodě a zpět do třídy se nenosí. Ta facka, co dostal, ho pálila na tváři ještě dobrých 20 minut, ale pořád se
nemohl ubránit úsměvu.
Upozorňuji, že tento příběh je smyšlený a nepopisuje žádné skutečné události ani osoby. Až na výjimky.
Tomáš Rück, 9. třída
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Vyberte si v knihovně
Markus Zusak: Zlodějka knih.
Hrdinka Liesel je malá dívka, která žije na malém městě se svými adoptivními rodiči, špatně spí, moc jí
nejde čtení, hrává na ulici fotbal s kamarády od vedle. Mohlo by to být obyčejné dětství, kdyby vyprávění
nezačínalo rokem 1939 a to městečko neleželo uprostřed Německa.
Liesel chodí do Hitlerjugend, zdravívá pravicí nepřítomného Führera a krade knihy. Jinak řečeno to
obyčejné dětství není: promluví do něj bomby, neštěstí a smrt. Nechte se zlákat jejím vyprávěním:
účinkuje v něm to děvče, harmonikář, židovský boxer, Němci a zloději, přátelství, láska a odvaha.
Adele Parks: Stalo se včera v noci.
Třicet let jsou nerozlučnými kamarádkami, jedna pro druhou by i dýchala. Stephanie, ještě včera
zosobnění zodpovědnosti, zoufale prosí svou přítelkyni, aby do policejního protokolu lhala. Pokud totiž
tato lež nezazní, Stephanii hrozí rozpad manželství, soud a vězení. V sázce není jen její pověst, ale také
osud jejích tří dětí. Pippa teď najednou stojí před celou řadou nepříjemných otázek, na které bude muset
rychle najít odpověď.
Stephan Grundy: Gilgameš.
Hrdinou románu je hlavní postava starověkého eposu - Gilgameš. Epická sága, založená na nalezených
sumerských svitcích se stejnojmenným starověkým eposem líčí život lidí v tehdejší Mezopotámii,
v královských palácích, ale i venkovských chýších a na válečných taženích.
Colleen McCulloughová: Morganův úděl.
Angličan Richard Morgan nemohl unést rány osudu, přišel o milovanou ženu, dcerku a synka. Zapletl se
vlastní vinou do sítě podvodů. Žal, alkohol a nenávist ho zcela zaslepily. Richard se ocitá před soudem,
jehož verdikt zní - sedm let deportace. Přes patnáct set trestanců je odváženo na druhý konec světa, do
Austrálie. Richard chce přežít, musí však projít peklem, překonat mnohokrát strach a najít odvahu sám
v sobě, aby vydržel.
Četba pro mládež:
John Green: Papírová města.
Hrdinou je Quentin Jacobsen, normální, trochu bojácný kluk, který má od dětství rád svou kamarádku,
nádherně nespoutanou Margo. Ta mu pak jednou za tmy nečekaně zaklepe na okno, s výzvou, aby jí
doprovodil na celonoční cestě důvtipné pomsty. Ráno jejich společné dobrodružství skončí a nastane
nový den. Margo však ve škole chybí. Quentin začne pátrat. Znal vlastně Margo?
John Green se vytrvale drží na žebříčku bestsellerů New York Times, svými díly inspiroval novou
generaci čtenářů. V knihovně si můžete od tohoto autora ještě půjčit tyto knihy: Hvězdy nám nepřály,
Hledání Aljašky.
Vlasta Tomanová, knihovnice

Halina Pawlovská dokázala zázrak
Nestává se příliš často, aby při vystoupení různých umělců v místním
Kulturním středisku byl plný sál. Po dlouhé době se to povedlo až Halině
Pawlovské, která naplnila nejen sál, ale diváci obsadili i balkón MěKS.
Stalo se tak v pátek, 12. prosince. Halina dokázala odvést lidi od
televizních obrazovek a svou optimistickou náladou přítomné zaujala
a také pobavila vyprávěním příběhů ze svého soukromého i profesního
života. Halina je nejen herečka, spisovatelka a scénáristka, ale také
vystupuje jako kuchařka v jednom nejmenovaném pořadu v komerční
televizi. Na závěr Halina přítomným nabídla k zakoupení svoje knihy
a také neváhala je sama podepsat. A fronta na podpis byla z pódia, až
k východu z velkého sálu. Snad je Halina první „rybička“, která přitáhne
lidi v Lubech za zábavou od televizních obrazovek a místních hospůdek
do našeho kulturního střediska.
Tomáš Lenc
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Inzerce

Po několika letech absence se na přání paní starostky Ing. Černíkové vrací do Lubského zpravodaje
kolonka „Společenská kronika“.
Nelze uvádět data narození ani adresu bydliště,
pouze jména oslavenců.
Tak se pojďme podívat na první lednové oslavence.

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai

Společ
Společenská kronika
V měsíci lednu 2015 oslaví významné
životní výročí tito občané města Luby:
Hadvig Jaroslav
Vyhlídal Ondřej
Poplšteinová Ludmila
Heřmanová Mária
Benediktová Eva
Hašková Blanka
Šupica Jozef
Kreuzinger Jan
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Poděkování výboru
klubu důchodců
Chtěla bych poděkovat celému výboru klubu důchodců, za obětavou práci při veškerém zajišťování
činnosti klubu, návštěvy oslavenců, senzační besedy, výlety nemají chybu, a cvičení úžasné.
A nesmím zapomenout na slavení masopustu,
MDŽ a tradičně, krásné předvánoční setkání, to
vždy vše s hudebním doprovodem a perfektním
občerstvením.
Přeji celému výboru, hodně štěstí, zdraví a stále
takový elán do roku 2015
Za členy klubu důchodců Marie Novotná

Burza knih
2. ročník akce s názvem Burza knih proběhl
v letošním školním roce 11. prosince 2014 od 15-ti
hodin v Městském kulturním středisku.
Jiné prostory pro prodej knížek jsem vybrala kvůli
snazší dostupnosti místních obyvatel a také proto,
že MěKS nabízí k tomuto účelu větší plochu než
chodby ZŠ. Tímto se knížky mohly lépe představit
svým budoucím majitelům.
Burzy se aktivně zúčastnili žáci od 3. do 8. třídy.
Bohužel, nejpočetnější třída na škole, a to devítka,
možnost prodeje i nákupu knížek „za babku“ nevyužila. Skvělé příležitosti doplnit si knihovnu o další

•

•
•
•

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

tituly, např. i z povinné četby, využili někteří dospělí i děti. A ti, co přišli, jistě nelitovali, protože
z akce si odnášeli plné tašky knih. O dětské knížky
byl největší zájem. Je pěkné, že i samotní prodávající si nakoupili čtení pro sebe od „konkurence.“
Škoda jen, že skvělé nabídky pořídit sobě nebo
svým blízkým hezkou knížku třeba jako vánoční
dárek, využila pouze hrstka obyvatel Lubů. Četbě
se věnuje čím dál tím méně dospělých i teenagerů.
I přesto, že fantazie a krása v každém člověku
vyvolávají úžasné pocity. A o Vánocích to platí
dvojnásob.
PaedDr. Lenka Fialková
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Plán činnosti r. 2014 – stolní tenis
Oddíl stolního tenisu TJ Strunal Luby má celkem 40 členů. Z toho je 16 dospělých a 24 dětí.
TJ Strunal Luby „A“ hraje krajský přebor KP1, kde je celkem 10 družstev. Lubské béčko a céčko hrají okresní
přebor o 8 družstvech. Všichni dosahují velice dobrých výsledků.
Mládež máme rozdělenou do dvou skupin.
1. skupina je mládež neregistrovaná a čítá celkem 14 dívek a chlapců ve věku od osmi do 13-ti let. Ti nehrají žádné
turnaje ani přebory, ale chodí pravidelně trénovat každé pondělí a středu od 17.00 do 18.00 hodin pod vedením
trenérů pana Skály a paní Skálové.
2. skupina dětí je již vyspělejší a je už registrovaná svazem stolního Tenisu. Tvoří ji 6 dívek a 4 chlapci. Všichni
trénují pravidelně každé pondělí a středu od 18.00 do 19.00 hodin pod vedením tří trenérů (Skála, Špryňar,
Pěnkava). Mládež se pravidelně účastní skoro všech bodovacích turnajů a také okresních a krajských přeborů,
kterých je v průběhu roku kolem 20 (Luby, Aš, Kynšperk, Chodov, Lomnice, Cheb, Vintířov). Nejlepších výsledků
dosahuje Vojta Levora a Lucie Čáchová. Levora se dokonce začal účastnit také republikových bodovacích turnajů.
Kromě těchto soutěží spolupracujeme s Německým mládežnickým družstvem z Erlbachu. Každým rokem
pořádáme turnaje v Erlbachu a také v Lubech. Před Vánocemi pořádáme na ukončení kalendářního roku vánoční
besídku, kde si děti zasoutěží a dostanou nějaké ty sladkosti.
V sobotu dne 20.12.2014 jsme ve zdejší sportovní hale uspořádali předvánoční turnaj mládeže z Lubů a Erlbachu.
Zúčastnilo se celkem 13 dětí, které byly rozděleny do dvou výkonnostních skupin. Nešlo ani tak o dosažené
výsledky, důležitá byla přátelská atmosféra. Všechny děti si s chutí zahrály a na závěr obdržely malé vánoční
balíčky.
Jako přílohu přikládáme průběžné tabulky soutěží dospělých.
Za oddíl stolního tenisu zpracoval Milan Špryňar

Krajský přebor - 1

Okresní přebor

Tabulka:

Tabulka:

l. TJ Batesta Chodov B
2. SK Toužím A
3. TJ Baník Sokolov A
4. TJ Slovan Mariánské Lázně B
5. TJ Strunal Luby A
6. TJ Jiskra Aš A
7. KST Cheb B
8. TJ Lomnice A
9. KST Karlovy Vary B
l0. TJ Baník Svatava A

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
7
5
4
4
2
2
1
0

0
0
0
0
1
1
3
0
1
0

0
1
2
4
4
4
4
7
7
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90:33
86:32
80:50
61:65
62:72
69:69
65:78
60:80
50:80
26:90

27
25
23
19
18
18
16
13
12
9

l. TJ Strunal Luby B
2. KST Cheb C
3. TJ Slovan Mar. Lázně D
4. TJ Strunal Luby C
5. TJ Jiskra Aš D
6. TJ Jiskra Aš C
7. KST Velký Luh B
8. TJ Sokol Lipová A

7
7
7
7
7
7
7
7

7
4
3
3
3
1
2
0

0
0
2
2
1
4
1
0

0
3
2
2
3
2
4
7

0
0
0
0
0
0
0
0

TJ Strunal Luby A

TJ Strunal Luby „B“

Vedoucí:
Špryňar Milan
sprynarmilan@seznam.cz
M: +420 721 771 712

Soupiska (bilance dvouher, čtyřher):
Holý Jiří (24:4, 5:2)
Pěnkava Jan (14:8, 2:2)
Šabík Vladimír (15:9, 2:4)
Kočárník Jaroslav (7:6, l :4)
Plíhal Filip (0:0, 0:0)
Čáchová Lucie (0:0, 0:0)
Záhořová Kristýna (0:0, 0:0)
Záhořová Zuzana (0:0,0:0)
Hráči, kteří již nejsou na schválené soupisce:
Horn Jan (20:1,4:0)

Herna:
Tělocvična ZŠ Masarykova 195 Luby
Kategorie:
Oddíl: TJ Strunal Luby
Soutěž: KRAJSKÝ PŘEBOR- l
Los a výsledky
Zápisy utkání
Soupiska (bilance dvouher, čtyřher):
Skála Tomáš ml. (4:0, 1:0)
Špryňar Milan (9:14, 1:6)
Winkler Vladimír (5:16, 2:4)
Horn Jan (5:19, 3:5)
Skála Tomáš st. (1:9, 0:3)
Holý Jiří (0:3, 0:1)
Pěnkava Jan (0:0, 0:0)
Levora Vojtěch (0:0, 0:0)
Kočárník Jaroslav (0:0, 0:0)
Hráči, kteří již nejsou na schválené soupisce:
Kvasnička Lukáš (28:2, 5:3)

TJ Strunal Luby „C“
Soupiska (bilance dvouher, čtyřher):
Skála Tomáš st. (22:6, 6:1)
Hanačík Karel (10:16, 2:5)
Levora Vojtěch (19:9, 6:1)
Levora Vojtěch st. (2:12, 2:4)
Levora Josef (3:13, 0:1)
Žílová Karla (0:0, 0:0)

87:39
71:55
67:57
64:62
61:65
63:63
56:68
33:93

21
15
15
15
14
13
12
7
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Průkopník lyžování v Čechách
a všestranný sportovní organizátor
Letošní zima lyžařům moc nepřeje, a tak pro příznivce „dřevěných prkýnek“ nabízím alespoň několik
zajímavostí o tom, jak se v Čechách s lyžováním začínalo. Informace jsem čerpal z časopisu Týdeník
Rozhlas. V seriálu Toulky českou minulostí o lyžích a jejich českém „objeviteli“ napsal redaktor
brněnské redakce Českého rozhlasu Josef Veselý dva články. Se souhlasem redakce Týdeníku Rozhlas
zde cituji Josefa Veselého, který pravděpodobně čerpal informace ze stejnojmenné knihy Petra Hory
Hořejše, Václava Pacinu, autora knihy Sport v Království českém a historika Libora Vykoupila. Všem
autorům a redakci TR za souhlas se zveřejněním děkuji.
První lyže se k nám dostaly tak trochu omylem. Když si psal Josef Rössler do dnešního Osla o ceník
bruslí, podepsal se jménem a pod ním napsal: Bruslařský klub Praha. Norská firma Heyde a Gustafson
sotva věděla, co je to bruslařský, a tak slovo bruslařský přetvořila na Bruslar ski club, tedy Lyžařský klub
nějakého pana Bruslara. A proto kromě cen a obrázků bruslí poslala také nabídku lyží. Rössler objednal
nejen brusle, ale i dva páry ski a toužebně čekal, jak to dopadne.
Zásilka dorazila do domu obchodníka Rösslera v pražské Jindřišské ulici 5. ledna 1887. (Celníci si
s lyžemi nevěděli rady, takže je nakonec proclili jako „dřevo prosté, nelakované“. Jedno vázání z rákosu,
druhé z řemenů nechali bez povšimnutí.) Oba obchodníkovi synové Josef a Karel lyže hned vyzkoušeli
doma na dvorku, a když se zešeřilo – aby za denního světla nebudili pohoršení –, vyrazili na nejbližší
kopec. Tím byl Koňský trh, dnešní Václavské náměstí, který sjeli od rozestaveného muzea k Můstku
a zapsali se tak do dějin jako první čeští lyžaři. Josef Rössler je tak po právu veden jako zakladatel
českého lyžování.
Aby mohl tehdejší student Josef Rössler sportovat (což měli studenti tehdy zakázané), přidal si
pseudonym Ořovský, vzniklý překladem svého příjmení Röss, které v němčině znamená oř.
Ještě v roce svých prvních pokusů na lyžích založil Josef Rössler-Ořovský v Praze první lyžařský spolek
v Evropě mimo Skandinávii. Z lyžařského kroužku při Bruslařském závodním klubu změnil jeho název
ve Ski klub Praha. Rössler-Ořovský spolu s dalším nadšencem, krkonošským učitelem Janem Bucharem,
a lyžaři z Vysokého nad Jizerou založili v roce 1903 Svaz lyžařů v Království českém, vůbec první
lyžařský svaz na světě. A aby toho nebylo málo, přičinil se i o vznik Mezinárodní lyžařské federace.
Lyže brzy dobyly české hory, především Krkonoše. Josef Rössler dokonce pozval z Norska prvního
instruktora lyžování. Exotické sportovní náčiní budilo dlouho spory, debatovalo se o správnosti názvu
„lyžec“ nebo „lyžař“, o jízdě s jednou nebo se dvěma holemi, o stylu norském a alpském. Do krve se naši
předkové hádali o vázání.
Rössler-Ořovský měl nadání snad pro všechny tehdejší sporty. Byl veslař a yachtman, bruslil, lyžoval.
V cizině se naučil hrát fotbal, tenis i hokej. Po návratu do Prahy založil 1. ČLTK – Český Lawn Tennis
Klub, který se v následujících letech stal pojmem nejen v tenisu, ale i v hokeji. Když se roku 1896 konal
na Královské, nyní Císařské louce první fotbalový turnaj v Čechách, byl to on, kdo tenkrát soudcoval
první legendární derby Sparty a Slavie.
Neúnavný propagátor nových sportů Rössler-Ořovský stál u zrodu většiny spolků a klubů v počátcích
našeho organizovaného sportu. Zazářil však i na mezinárodním poli. Mluvil desítkou jazyků, uměl být
razantní, cílevědomý a vedl si diplomaticky až vychytrale. Vždy měl připraveny pádné argumenty. Tím
získal vedle Gutha-Jarkovského nehynoucí zásluhy nejen o olympijskou myšlenku obecně, ale také
o českou účast na olympiádách. V Českém olympijském výboru byl Rössler-Ořovský nejprve
zapisovatelem a od roku 1913 po šestnáct let generálním tajemníkem. Jako skvělý vyjednávač se
osvědčoval nejen za Rakouska, ale i v době nové republiky. Stal se dokonce otcem zimních olympijských
her, když v roce 1925 navrhl, aby byl Týden zimních sportů, konaný v lednu a únoru 1924 v Chamonix,
dodatečně považován za I. zimní olympijské hry. Návrh byl přijat a Rössler-Ořovský slavil další triumf.
Velký sportovní duch Josef Rössler zemřel v roce 1933 v šedesáti třech letech. Pochován byl v blízkosti
slavných jmen tohoto národa – na pražském Vyšehradě.
No, řekněte milí čtenáři a lubští lyžaři, nebyla to snad dnešním jazykem opravdová celebrita? Tak mně
napadá, jestlipak se jméno Rössler-Ořovský objevuje v názvu alespoň jednoho sportovního klubu v České
republice?
Jindřich Desort
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Plzák, Skála, Šíma, Vrbová, Záplata
♦ ZM schválilo záměr prodat pozemek p.č. 940/4 (550 m2) v kat. území Luby I (všichni pro), o jehož odkoupení
požádali manželé Davídkovi.
Zastupitelé schválili záměr pronajmout (propachtovat) pozemky v kat. území Luby I, o které požádala
společnost Naturland s.r.o., a to p.č. 1161/2 (8 798 m2), p.č. 2234 (1173 m2) a p.č. 2507/4 (53 657 m2). Pro
záměr pronajmout hlasovali všichni přítomní členové ZM.
Zastupitelé schválili záměr odkoupit část pozemkové parcely č. 2357/11 (cca 100 m2) v kat. území Luby I od
Římskokatolické farnosti Skalná do majetku města (všichni pro).
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno mezi městem Luby
a společností ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-0009354/VB/006 se týká akce IV-12-0009354 Luby.
V rámci stavby bude položen kabel NN na parcele p.č. 2861/1, 2487, 2486/10, 2861/3, dále bude postavena
pojistková skříň na p.č. 2492/2 a p.č. 2486/10, v kat. území Luby I. Výše jednorázové náhrady za zřízení
věcného břemene bude činit 50.000,- Kč bez DPH, 60.500,- Kč včetně DPH, to je 10.000,- Kč za každou
pozemkovou parcelu, což je v souladu s usnesením ZM č. 9/20011 ze 17.10.2011.
Zastupitelé schválili Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č. IV-12-0009354/VB/006 (všichni pro).
♦ Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu příjmů a výdajů města pro rok 2015. Rozpočet byl navržen ve
dvou variantách, které zohledňují skutečnost, zda město získá dotaci z ROP Severozápad na investiční akci,
jejíž jedna část se již realizuje. Pokud bude rozhodnuto o dotaci do data schvalování rozpočtu, bude použita
varianta dle skutečného rozhodnutí. Pokud nebude ještě rozhodnuto, ZM schválí rozpočet bez dotace
a případné kladné vyřízení žádosti o dotaci bude do rozpočtu zapracováno formou rozpočtového opatření.
Rozpočtové výdaje jsou navrženy velmi úsporně, tak, aby veškeré běžné výdaje roku 2015 byly menší než
běžné příjmy roku 2015. Výdaje pro jednotlivá zařízení a organizace města (paragrafy) jsou nastaveny podle
skutečných výdajů v uplynulých letech. Pouze u některých organizací a zařízení jsou v návrhu některé nutné
investiční výdaje nebo akce již nasmlouvané. Jsou to následující mimořádné výdaje: oprava silnic a chodníků
za 1.000.000 Kč, dokončení oprav chodníků a izolace kolem budovy MŠ za 300.000 Kč, mimořádné opravy
a úpravy v budově ZŠ za 700.000 Kč, dokončení kanalizace a soc. zařízení v budově SMM za 150.000 Kč,
pořízení nové techniky odboru SMM za 1.000.000 Kč, poslední splátka úvěru na výměnu oken a dveří
v bytových domech ve výši 1.400.000 Kč a již nasmlouvaný a zahájený projekt „Vybudování komunikace pro
pěší mezi budovami ZŠ a rekonstrukce přilehlého parku za 4.500.000 Kč. Takto navržený rozpočet bude
schodkový, schodek ve výši 2.395.000 Kč bude vyrovnán z výsledku hospodaření z minulých let. Celkové
příjmy tohoto navrženého rozpočtu činí 32.855.000 Kč, celkové výdaje po vyrovnání schodku jsou také ve výši
32.855.000 Kč.
Navržený rozpočet byl projednán ve finančním výboru zastupitelstva města a byl zveřejněn k možnému
vyjádření ze strany občanů města na úřední desce od 21.11.2014 do 15.12.2014. Finanční výbor doporučil
zastupitelstvu města rozpočet na rok 2015 schválit. Po diskusi a vysvětlení dotazů k jednotlivým výdajům byl
předložený návrh rozpočtu ZM schválen (všichni přítomní pro).
♦ Paní starostka požádala zastupitelstvo města o schválení počtu zaměstnanců (limitu) města Luby pro kalendářní
rok 2015. Limit prostředků na platy pro všechny zaměstnance města byl schválen při schvalování rozpočtu
výdajů města pro rok 2015 také dne 15.12.2014.
Navržený počet zaměstnanců městského úřadu je stejný jako v uplynulém roce pro správu, počet zaměstnanců
odboru SMM je o 1,4 zaměstnance nižší. Dále je v návrhu vytvoření 12 pracovních míst na veřejně prospěšné
práce, což je o 2 více než v roce 2014.
Zastupitelé schválili navržený počet zaměstnanců města Luby pro rok 2015, který se rovná 35,20 přepočtených
zaměstnanců a zahrnuje vytvoření 12 pracovních míst na veřejně prospěšné práce (všichni pro).
♦ Zastupitelstvo bylo seznámeno s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví jednak odměnu uvolněným členům zastupitelstev
(nárokové) a jednak neuvolněným členům zastupitelstev (uvádí maximální výši podle velikosti obce a podle
vykonávané funkce).
Paní starostka navrhla, aby ZM stanovilo odměnu neuvolněným členům ZM ode dne schválení, to je od
15.12.2014. Navrhla odměnu pro místostarostu ve výši 12.500,- Kč, pro předsedu výboru nebo komise ve výši
1.660,- Kč, pro člena výboru nebo komise 1.420,- Kč a pro člena ZM 540,- Kč. Zeptala se, zda má někdo jiný
návrh.
ZM schválilo (8 pro, 1 se zdržel hl.) výši odměn pro neuvolněné zastupitele v navržené výši.
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♦ Zastupitelé projednali navržená rozpočtová opatření rozpočtu města na rok 2014. Jednalo se především
o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o 800,- Kč (účelová dotace Krajského úřadu Karlovarského kraje
pro SDH, o navýšení příjmů i výdajů o částku 53 tis. Kč na financování komunálních voleb. Dále o navýšení
rozpočtu výdajů na lesní hospodářství o 80 tis. Kč a příjmů z lesního hospodářství o 450 tis. Kč. Dále je
obsahem úprava a přesuny v jednotlivých rozpočtových paragrafech podle skutečných výdajů. Podrobný rozpis
rozpočtových opatření je v příloze tohoto zápisu. ZM navržená rozpočtová opatření schválilo (všichni pro).
♦ Zastupitelé byli seznámeni s navrženými odměnami členům výborů a komisí ZM, kteří nejsou členy
zastupitelstva, za jejich celoroční práci v těchto orgánech (výše dle přílohy, k nahlédnutí na MěÚ). Dále byly
navrženy odměny občanům, kteří celoročně pracují s mládeží a dětmi bez nároku na odměnu nebo poskytují
městu jiné služby.
ZM navržené odměny členům výborů a komisí a občanům pracujícím pro město odsouhlasilo (všichni pro).
♦ Paní starostka navrhla jmenovat na předsedu komise mládeže, školství a tělovýchovy pana Mgr. Plzáka. Za
členy byli navrženi pan Tomáš Skála, pan Miloslav Ruml, paní Pavla Kolínská a paní Gabriela Ptáčková.
Přítomní byli vyzváni k případným jiným návrhům.
Přítomní zastupitelé schválili (všichni pro) pana Mgr. Plzáka do funkce předsedy komise mládeže, školství
a tělovýchovy a pana Tomáše Skálu, pana Miloslava Rumla, paní Gabrielu Ptáčkovou a paní Pavlu Kolínskou
do funkce členů této komise.
Na předsedu bytové komise byl navržen pan František Záplata, na členy bytové komise paní Kristýna
Glázrová, Marie Jelínková, Eva Lorenzová, Edita Farová. Opět byli vyzváni přítomní, aby navrhli další členy
na doplnění bytové komise.
Členové ZM schválili (všichni pro) pana Záplatu do funkce předsedy bytové komise a paní Glázrovou,
Jelínkovou, Lorenzovou, Farovou do funkce členů bytové komise.
Za předsedu sociální komise navrhla paní starostka Mgr. Miroslavu Hrabovskou, na členy paní Alenu
Nesvadbovou, Libuši Veselou, Kamilu Buchnerovou, Edith Dvořákovou a pana Jiřího Květoně.
Pro navržené složení sociální komise hlasovali všichni přítomní členové ZM.
♦ Předseda Finančního výboru pan Skála požádal o doplnění počtu členů FV na pět a jako nové členy navrhl Ing.
Vladimíra Vorma a paní Olgu Kubíkovou. ZM schválilo Ing. Vladimíra Vorma a paní Olgu Kubíkovou do
funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města Luby (všichni pro).
♦ Předseda finančního výboru pan Skála předložil zastupitelstvu plán činnosti finančního výboru na rok 2015
(viz příloha na MěÚ). Zastupitelstvo schválilo plán činnosti finančního výboru na rok 2015 (všichni pro).
Dále předseda kontrolního výboru pan Hartl seznámil ZM s plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2015
(viz příloha na MěÚ) a zastupitelé jej schválili (všichni pro).
♦ Paní starostka informovala zastupitele o připravované poslední výzvě chystané v Regionálním operačním
programu Severozápad, kterou vyhlásí úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v lednu 2015.
Vzhledem k tomu, že město má zpracovanou projektovou dokumentaci na 5 menších projektů, které byly
zpracovány s pomocí dotace z ROP v rámci projektu „Budování kapacity pro místní rozvoj města Luby“ a byla
pro ně vydána stavební povolení, zaslalo město na úřad RRRS Severozápad projektový záměr „Revitalizace
vybraného území v centru města Luby“ v jehož rámci by mělo být realizováno zmíněných 5 projektů.
Projektový záměr byl vyhodnocen jako přijatelný pro ROP Severozápad.
ZM odsouhlasilo, aby město začalo připravovat projektový záměr „Revitalizace vybraného území v centru
města Luby“ (všichni pro) tak, aby žádost o dotaci mohla být podána v souladu s vyhlášenou výzvou a zároveň
byla splněna podmínka, že před podáním žádosti bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Jedná se
hlavně o obnovení stavebních povolení u jednotlivých projektů, o přepočet cenové úrovně položkových
rozpočtů na současnou dobu a o vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na „Služby dotačního
managementu“. Vybraný uchazeč by měl zajistit vypracování žádosti a studie proveditelnost projektu,
technickou pomoc a administraci při výběrovém řízení na dodavatele stavby a pro výběr technického dozoru
investora, technickou pomoc a konzultace při administraci realizace schváleného projektu. Město učinilo
poptávku a obdrželo 3 nabídky. Nejvýhodnější nabídku za nabídkovou cenu 195 tis. Kč bez DPH předložil Ing.
Ladislav Kuchta, 2. Nabídka byla za 237 tis. Kč bez DPH a nejméně výhodná byla nabídka za nabídkovou cenu
260 tis. Kč bez DPH. ZM schválilo uzavření smlouvy na Služby dotačního managementu s Ing. Ladislavem
Kuchtou za nabídkovou cenu 195 tis. Kč bez DPH (8 pro, 1 se zdržel hl.).
♦ Paní starostka vyzvala zastupitele, aby navrhli 2 zástupce za město do Školské rady Základní školy Luby na
volební období od 1.01.2015 do 31.12.2017. Tento orgán je šestičlenný, 1/3 volí škola, 1/3 volí rodiče a 1/3
jmenuje zřizovatel. Za město byli navrženi pan Bc. Petr Pavlovský a pan František Málek.
ZM navržené občany schválilo (všichni pro).
♦ ZM odsouhlasilo návrh starostky na určení oddávacích dnů a hodin a určení osob, které jsou oprávněny
k přijetí prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu (všichni pro). Oddávacími dny budou všechny
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soboty od 10.00 do 14.00 hodin. Oprávněnými k uzavírání manželství byli určeni paní starostka, pan
místostarosta a zastupitel pan Hartl.
Zastupitelstvo schválilo účast statutárního zástupce (starosty) města na valných hromadách společnosti Chevak
a. s. Cheb (všichni pro).
Zastupitelstvo města určilo paní starostku Ing. Černíkovou zastupitelem pro jednání při pořizování nového
Územního plánu sídelního útvaru města Luby nebo změn ÚP s Městským úřadem Cheb (všichni přítomní pro).
ZM projednalo žádost společnosti Hospic Sv. Jiří, o.p.s., o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na celoroční
činnost na rok 2015. Paní starostka navrhla žádosti vyhovět. ZM schválilo příspěvek ve výši 10.000 Kč
(všichni pro).
Zastupitelé byli seznámeni se žádostí předsedy SBD Cheb Ing. Hanzala o delegování člena družstva, který
vlastní byt v Lubech, do dozorčí rady Lubské Kalory. V případě, že by ZM chtělo žádosti vyhovět, navrhla
paní starostka pana Vlastimila Píska. ZM odsouhlasilo, že dozorčí rada se nebude rozšiřovat o dalšího člena,
zůstane pětičlenná a pan Písek bude jmenován na uvolněné místo za některého odstoupivšího člena dozorčí
rady (všichni pro).
Paní starostka seznámila ZM s žádostí jednatele Lubské Kalory pana Knapčíka, o spolupráci při řešení
technické rekonstrukce blokových plynových kotelen Tovární 726 a U Pily 126 a vyzvala zastupitele, aby se
přihlásili ti, kteří budou mít zájem posoudit vypracovanou technickoekonomickou studii. Pan Pavlovský
navrhl, aby pro posouzení studie byla svolána pracovní porada ZM.
ZM projednalo žádost pana Josefa Pultra o slevu z ceny pozemku p.č. 985/8 (2.000 m2) v kat. území Luby I,
který od města kupuje. O slevu požádal z důvodu hustého porostu a nepřístupného terénu.
Zastupitelé žádosti pana Pultra vyhověli (všichni pro) a odsouhlasili slevu 30 % z ceny v Lubech stanovené.
Paní starostka informovala ZM o poděkování studentky Adély Švehlíkové z gymnázia v Litoměřicích za
příspěvek města Luby, kterou poskytuje město opakovaně na podporu dějepisné soutěže nadačnímu fondu
Gaudeamus pří Gymnáziu Cheb. ZM vzalo informaci na vědomí.
Zastupitelé byli seznámeni s vyrozuměním Policie ČR o probíhajícím šetření případu podvodu TJ Strunal.
Protože policejní orgán dosud nezajistil veškeré podklady pro své rozhodnutí, šetření případu nadále pokračuje.
Zastupitelstvo města vzalo informaci na vědomí.
Paní starostka seznámila přítomné zastupitele s plánem zasedání ZM v roce 2015. Pravidelná zasedání se budou konat v termínech: 19. ledna, 2. března, 13. dubna, 18. května, 29. června, 31. srpna, 5. října, 2. listopadu
a 14. prosince. ZM vzalo informaci na vědomí.
ZM projednalo žádost Společnosti pro ranou péči o finanční příspěvek na pokrytí části nákladů spojených
s ranou péčí o občany města Luby s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, v raném věku od
narození maximálně do 7 let. V Lubech takto poskytují službu jedné rodině.
ZM doporučilo žádosti nevyhovět a jednat se společností, aby město získalo podrobnější informace o konkrétní
pomoci pro občany města Luby.
ZM bylo seznámeno s nabídkou úvěru na financování nákupu nového Bobcat S530. Výhodou nabídky je
možnost splátek ve třech následujících letech a starý Bobcat by si firma UniLEASING vzala jako protihodnotu
ve výši 320 tis. Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření úvěrové smlouvy s firmou UniLeasing dle předložené
nabídky (všichni pro).
ZM projednalo žádost Základní organizace Českého svazu včelařů v Lubech o finanční příspěvek ve výši
9.000 Kč na činnost svazu v roce 2015, a schválilo příspěvek ve výši 9.000 Kč (všichni pro).
Pan Bc. Pavlovský vyzval paní starostku, aby v co nejkratší době svolala pracovní poradu zastupitelstva, na
které by se měla řešit jednak koncepce bytové komise, jak pomoci zlepšit situaci s neplatiči v obecních bytech,
a jednak koncepce komise školství, mládeže a tělovýchovy, která by měla řešit problém financování sportu ve
městě a údržbu sportovišť tak, aby nezanikly sportovní aktivity hlavně místních dětí a mládeže. Vyzval
předsedy obou zmíněných komisí, aby se sešly a připravily nějakou představu, jakým způsobem by se měly
problémy řešit.
K oběma tématům vznikla diskuse. Paní starostka navrhla termín 12. ledna 2015, kde by na pracovní schůzce
zastupitelstva byla řešena otázka obecních bytů v Lubech.

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 19. ledna od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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