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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel, a ačkoli se počasí dlouho bránilo, konečně přišla zima. S prvním sněhem nastaly
nezbytné přípravy na Vánoce, plánování oslav Silvestra a Nového roku. Konec roku bývá spojován
s bilancováním a zadáváním předsevzetí do roku příštího…
V roce 2015 se podařilo:
• znovu otevřít lubskou lékárnu
• téměř dvě volební období trvalo, než se podařilo zrealizovat dva projekty za podpory dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a to jsou projekty „Přístavba výtahu a stavební úpravy zdravotnického střediska“ a „Vybudování propojovací komunikace (schodiště) mezi budovami ZŠ
a rekonstrukce přilehlého parku ve městě Luby“
• v rámci svazku obcí Kamenné Vrchy se podařilo získat pro Luby 50 kompostérů s podporou dotace Státního fondu životního prostředí
• s podporou dotace Státního fondu životního prostředí se také podařilo rozšířit strojový park Technických služeb o nový traktor, překopávač kompostu, traktorový návěs na kontejnery, čtyři velkoobjemové kontejnery a štěpkovač – vše pro kompostování, ke kterému město zavazuje zákon o
odpadech
• proběhla zdařilá rekonstrukce sociálních zařízení a výměna oken a dveří ve sportovní hale
• základní škola dostala nový kabát zvenku a částečně i zevnitř
• kolem mateřské školky byly provedeny opravy chodníků (zbytek chodníků se doopraví příští rok)
• dále byly provedeny opravy cest a chodníků v majetku města Luby v hodnotě téměř 1 mil. Kč.
Nepodařilo se:
• získat dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, o kterou jsme zažádali na revitalizaci ulice Tovární (od zrcadla k hasičárně)
• zrealizovat slíbené úpravy vjezdů v ulici Petra Bezruče – je však naplánováno dokončit v roce
2016
Plány do roku 2016
Na prosincovém zastupitelstvu se bude projednávat návrh na vypracování architektonické studie na
revitalizaci území „Starých“ paneláků a paneláků Na louce, od které si slibuji vyřešení tíživé situace
s parkovacími místy. Zároveň bych chtěla území doplnit o hrací prvky, kde by se maminky s dětmi mohly
potkávat i v době, kdy je školková zahrada pro veřejnost uzavřená, nebo o zázemí, kde by si dospělí
mohli udělat grilovací party a přitom neobtěžovali ostatní obyvatele sídliště.
Zpracovává se studie na rozšíření vodovodu a kanalizace, která by měla za prvé zohlednit vydatnost
stávajících zdrojů pitné vody a navrhnout trasy výstavby nových větví vodovodního řadu pro celé území
města, kde vodovod chybí; za druhé vypracovat návrh na dobudování kanalizace pro celé území. Studie
bude řešit možnosti získání dotace na tento záměr.
Již schválený je záměr na zpracování projektu na rekonstrukci kulturního domu – je nutná výměna oken,
nová fasáda, ale i vnitřní technické vybavení by si zasloužilo modernizaci. Bude se hledat možnost
získání dotace, neboť uvedené opravy a úpravy budou dosti nákladné.
Již schválený je také záměr na zpracování projektu na využití dolní školy. Kromě stávající jídelny, by se
v budově měla zachovat jedna třída pro pracovní vyučování, dále by v objektu vzniklo informační
středisko, nově by se vybudovalo chybějící muzeum hudebních nástrojů a současně by se zde vytvořilo
zázemí pro setkávání seniorů a lubské mládeže.
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Městský úřad v roce 2016 dostane nová okna.
Pro příští rok je v rozpočtu počítáno s dalšími opravami cest a chodníků v Lubech.
Rozšíří se kamerový systém ve městě.
Od ledna 2016 budou spuštěny nové webové stránky města. Přivítám Vaše postřehy, připomínky a návrhy
na jejich doplnění, tak abyste se při jejich návštěvě cítili příjemně.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří naše město v končícím roce 2015 reprezentovali svými
výkony ať již na poli sportovním, společenském, kulturním, pracovním, studentském nebo jiném. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří pro město nezištně pracovali, něčím je vylepšili, zkrášlili.
Na závěr mi dovolte, abych Vás jménem svým i jménem starosty Erlbachu pozvala na štolu u tradičního tentokrát již 16. Vánočního setkání u stromku, které se bude konat v sobotu 19.12.2015 od 14.00 hod.

Přeji Vám i všem Vašim blízkým klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!
Ing. Anita Černíková, starostka města Luby

Svět záchranářů očima dětí
Ve středu 11. listopadu navštívili žáci 4. - 6. třídy ZŠ Luby Svět záchranářů v Karlových Varech. Akce byla
zorganizována ve spolupráci s obvodním oddělením Policie České republiky v Plesné, jehož členové pprap. Martin Souček a prap. Lukáš Thiel - nás po celou dobu doprovázeli.
Centrum se nachází na okraji města a je rozděleno do několika částí. V podstatě by se dalo říci, že je to takové
malé městečko s dopravním značením, železničním přejezdem, malou nemocnicí, policejní služebnou
a hasičskou stanicí. Najdeme zde i malý dům, který s veškerým domácím vybavením představuje skutečný
domov s možnými riziky a nebezpečími. Hned po příjezdu žáky přivítal kompletní tým centra (příslušníci
PČR, hasiči, lékařská pomoc, psovod atd.), děti byly rozděleny do 4 skupin, které si postupně prohlédly
všechny části městečka. Na stanovištích měli žáci možnost získat jednak zajímavé a poučné informace
ohledně rizik, která dané místo skrývá, a pak také mohli vyjádřit svůj osobní názor nebo klást lektorům
všetečné otázky.
V areálu se dozvěděli, co dělat, když najdou třeba nevybuchlou bombu, když na železničním přejezdu bude
ležet nějaká překážka nebo spadlé elektrické vedení, jak správně rozdělávat oheň bez rizika způsobení požáru
atp. V nemocnici si prohlídli kompletní vybavení sanitky, poslechli si vzájemně svůj tlukot srdce, naučili se
dělat správně masáž srdce, procvičili si zpaměti všechna tísňová telefonní čísla a ukázali, jak se správně
a rychle postarat o zraněnou osobu v terénu. V domově objevili díky své bystrosti a vnímavosti spoustu
nebezpečných situací v domácím prostředí, uvědomili si riziko požáru od svíček v době Vánoc atp. Při besedě
na policejní služebně se dozvěděli, jak postupovat při ohrožení své bezpečnosti cizí osobou, došlo i na rizika
plynoucí z nesprávného používání facebooku nebo při sdílení fotek na internetu.
Děti druhý den ve škole zkonstatovaly, že tato vzdělávací akce byla pro všechny velice poučná a že spousta
z nich se vrátila obohacena o nové informace, týkající se dodržování zásad bezpečnosti. Jsem si jistá, že
v budoucnu dostanou příležitost k návštěvě centra i jiné třídy.
Ráda bych touto cestou poděkovala panu pprap. Součkovi a panu prap. Thielovi za jejich skvělou spolupráci
v průběhu celé akce, která se skutečně zdařila a byla pro žáky velkým přínosem.
Silvie Furišová
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Legenda o svatém Martinovi
Stalo se ve Francii ve 4. století.
"Mám hlad a je mi zima, prosím, podaruj mě ", pravil žebrák Martinovi, který projížděl na svém bílém koni
a ve svém červeném plášti právě kolem tohoto žebráka.
"K jídlu nic nemám, ale rozdělím se s tebou o svůj teplý plášť", odpověděl Martin.
Krátký úryvek z legendy o sv. Martinovi. V hlavní roli se představil Péťa Střecha a v roli žebráka Péťa Plachý,
oba předškoláci.
Pověst, písničky a básničky byly součástí akce "Vítání svatého Martina", kterou pořádala mateřská škola
v Lubech.
Po kulturní části se děti se svými nádherně vyzdobenými a svítícími lucerničkami vydaly na cestu stmívajícím
se městem. Průvod připomínal malé světlušky.
Poslední část tohoto krásného podvečera byla nejtajemnější.
Děti se svou lucerničkou postupně přicházely k místu označenému svíčkami, kde na ně čekala dvě překvapení.
Kouzelná rolnička pro přivolání „svého“ kouzla a výborné Martinské rohlíčky, které pro nás upekla paní
P. Vyhlídalová. Chtěli bychom touto cestou paní Vyhlídalové poděkovat.
Celou tuto krásnou tradici provázela příjemná atmosféra.
Myslím, že za tak pěkné přivítání by mohl Martin dětem nadělit alespoň trochu toho bílého potěšení.
Kolektiv učitelek z MŠ v Lubech

Toto je jízdní řád ČD, platný od 13. prosince 2015
Luby - Cheb
Luby - odjezd
Cheb - příjezd

x
4.40
5.23

5.43
6.22

x
7.28
8.07

11.05
11.44

x
12.47
13.26

xx
13.15 15.21
13.54 16.00

16.53
17.32

x
19.14
19.53

20.49
21.28

Cheb - Luby
x
x
xx
x
Cheb - odjezd
4.45
6.43
9.59 12.01 12.30 14.36 16.06 18.09 20.04
Luby - příjezd
5.27
7.23 10.39 12.41 13.10 15.16 16.46 18.49 20.44
Spoje, označené x, jezdí jen v pracovní dny; spoje, označené xx, nejezdí v pracovní dny.
Jediná změna oproti stávajícímu jízdnímu řádu je ve sloupečku označeném xx.

x
22.51
23.31

Redakce Lubského zpravodaje přeje
všem našim čtenářům hezké prožití svátků vánočních
a vše nejlepší do nového roku 2016
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Nejedna blondýna vydala se do Londýna☺...
Začátek letošního školního roku s sebou přinesl jedno obrovské překvapení, když se žáci 8. a 9. třídy dozvěděli, že
někteří z nich budou mít možnost navštívit Londýn v rámci jazykového pobytu. Na základě vlastního uvážení jsem
pobyt nabídla i dvěma žákyním ze 7. třídy, neboť jejich znalosti jsou na vysoké úrovni a já věřila, že je tato
zkušenost motivuje k další práci. V sobotu 14. listopadu se skupina 20 žáků v doprovodu M. Černíkové,
K. Vrbové a mé osoby vydala autobusem směrem do francouzského přístavu v Calais. Společně s nimi cestovali
také žáci ze ZŠ Velká Dobrá a ZŠ Vlachovice. Cestou panovala skvělá nálada a brzy po překročení německých
hranic autobus voněl čerstvě napečenými řízky☺.
Možná nebude od věci zmínit se o tom, že
cesta trajektem z Francie do Velké
Británie byla poměrně náročnější, než
všichni očekávali. Foukal silný vítr, tudíž
trajekt se po celou dobu, tedy zhruba 90
minut, hodně houpal. Spoustě lidí proto
bylo špatně a žaludeční nevolnost jim pak
znepříjemnila jak plavbu, tak i několik
následujících hodin na pevnině. I některé
dětí z naší skupiny cestu do Anglie na
moři protrpěly. Ale protože jsou to děti
statečné,
z
nevolnosti
se
brzy
vzpamatovaly. Píši o této zkušenosti
záměrně, protože nechci, aby čtenáři
nabyli dojmu, že cesta z Lubů do
Londýna byla jen samá legrace a zábava.
Přes 15 hodin cesty unaví víc než několik
hodin angličtiny☺. Každopádně, zpáteční
cesta byla mnohem příjemnější už z toho důvodu, že žáci většinu cesty prospali.
Jazykový pobyt zahrnoval celkem 9 vyučovacích hodin (i když ve finále jich bylo 10, ta desátá představovala
bonus za skvělou práci, kterou naši žáci skutečně odvedli) a v jeho průběhu byli žáci ubytováni v rodinách. Žáky
zde čekal jiný jazyk, než je ten jejich mateřský, ochutnali netradiční pokrmy, poznali odlišný styl života, seznámili
se s lidmi jiné mentality, v některých případech i černé barvy pleti. Zkušenost to byla jistě nová a mnohdy ne
zrovna ideální. Možná byl pobyt pro některé žáky velkou výzvou, ale myslím, že ve většině případů se dokázali
povznést nad situací a pobyt si užili a negativní prožitky dokázali okomentovat s humorem. Děti dostaly příležitost
poznat život v jiné zemi, navštívily několik zajímavých míst v Londýně i v okolí. Pokud tento krátký pobyt
v některém z nich zasel semínko touhy se do Londýna ještě podívat, věřím, že v budoucnu k tomu dostanou
příležitost. Ne vše bylo ideální, to je jasné.
Chtěla bych všechny žáky pochválit za jejich
ukázněné chování po celou dobu pobytu a za
skvělou náladu, která mezi nimi panovala
a kterou nás všechny kolem úspěšně
zásobovali. Byly totiž chvilky, kdy někteří
z nás mohli mít důvod ke vzteku nebo k pláči,
ale díky typicky českému humoru, který děti
neopouštěl, jsme byli schopni brát věci
sportovně.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní ředitelce
Vrbové za to, že se do tohoto projektu zapojila
a že přes všechny počáteční komplikace
organizaci jazykového pobytu dovedla ke
zdárnému konci. Samozřejmě, že velké
poděkování patří i mé kolegyni Mirce
Černíkové a také Káťě Vrbové, které spolu se
mnou dohlížely na bezpečnost a spokojenost žáků po dobu zájezdu.
Tato ojedinělá zkušenost mě přesvědčila o tom, že stojí za to s žáky podnikat výlety do zahraničí, protože jim tak
otvíráme dveře do nepoznaného světa a nabízíme jim možnost nových zážitků, ať už v podobě poznání jiných míst
nebo seznámení s jinou kulturou a jazykem. Nezapomínejme, že kolik umíme jazyků, tolikrát jsme člověkem☺.
Silvie Furišová
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Vyberte si v knihovně
Evžen Boček (autor známých knih Poslední aristokratka, Aristokratka ve varu):
Deník kastelána.
Deníkový příběh kastelána je čtením na jeden zátah. Znechucený hrdina opouští velkoměsto a zamíří na
poklidný venkov, aby zachránil své manželství a našel ztracený smysl života. Zámek ho však od počátku
zaskočí…
Olle Lönnaeus (švédský novinář)
Za co se pyká.
Po dramatickém únosu, při němž byl zastřelen jeho kolega, ztratil novinář Konrád Johnsson půdu pod
nohama. Nemá sílu na vztahy ani práci a žije z úspor, které mu však docházejí. V době, kdy už je téměř
na dně, jsou zavražděni jeho adoptivní rodiče a Konrád se musí vrátit do Skäne – kraje, který v mládí
nechal za sebou. Konrád zjistí, že je z vraždy svých adoptivních rodičů podezřelý. Když je čin na základě
nepřesvědčivých důkazů přisouzen dvěma mladým Albáncům, nejprve se mu uleví, ale brzy přijde na to,
že tu něco nehraje.
Michel Houellebecq (francouzský spisovatel)
Podvolení.
Shodou okolností vyšel tento román právě v den lednových teroristických útoků na redakci pařížského
satirického týdeníku. Příběh se odehrává v roce 2022, kdy stávající politické strany raději podpoří ve
volbách kandidáta strany nazvané Muslimská jednota Mohameda Ben Abbese, než aby měla šanci stát se
prezidentkou šéfka extrémně pravicové Národní fronty Le Penová. Francie se rychle promění. Zásadní je
to, že nás v románu islamisté neobsadí, nedojde k žádné krvežíznivé invazi, ale že se jim v zajetí
křesťanské morálky podvolíme sami…
Hjok Kang (v roce 2003 navštívil Prahu, kde vznikla myšlenka na tuto knihu).
Tady je ráj.
Vzpomínková kniha nabízí působivé svědectví o životě v komunistickém ráji, kde se naprosto zhroutila
ekonomika, a obyvatelé umírají hladem. Autor vypráví o unifikovaném bydlení, škole s krutými tresty,
funkcionářském kastovnictví, monstrózním kultu osobnosti a pracovních táborech. V roce 1998 se
Hjokovi rodiče rozhodli uprchnout do Číny. Tam přežívali čtyři roky a posléze se přes Vietnam, Laos
a Kambodžu dostali do Jižní Koreje.
Katjha Kettu (finská spisovatelka a animátorka)
Porodní bába.
Za nemožných okolností se zrodí příběh nemožné lásky. Vyprávění o něm je okořeněné špetkou
magického realismu a hrstí drsné reality. Osud žen v zajateckých táborech za druhé světové války byl
krutý a Kettu tuto dobu zobrazuje s bolestnou přesností…
Vlasta Tomanová, knihovnice.

Starostové města Luby a obce Erlbach zvou občany na

16. Vánoční setkání u stromku
Přijďte v sobotu 19. prosince
mezi 14.00 a 17.00 hodinou
na náměstí před radnicí
Bude vám nabídnuto tradiční české vánoční pečivo, svařené víno, horká medovina,
grog a čaj na zahřátí, klobásy a další dobroty.
Setkání se opět zúčastní i obec Erlbach, která nabídne německé vánoční pečivo, svařené víno a jiné pochoutky.
Jako již tradičně nebude chybět obří štola od obce Erlbach. Nenechte si tuto podívanou ujít a přijďte ochutnat!
Při této příležitosti si můžete koupit jmelí a další vánoční zboží.

Vánoční setkání zahájí sbor Luběnka a Erlbašští trubači.
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Družstevní 710, 351 37 Luby,
mob.: +420 606 306 449
Chtěli bychom vám oznámit, že máme dovolenou
v tyto dny: 24.12.2015, dále pak
od 27.12.2015 do 2.1.2016
Vánoční svátky 25. - 26.12.
máme otevřeno do 15 hodin.
Silvestrovský večer otevřeno od 17 hodin.
Od 3. 1. 2016 se na vás opět těšíme

Přejeme krásné prožití
svátků vánočních
a šťastný Nový rok
Moravovi
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2015 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Bednářová Marie
Bláha Josef
Budilová Anna
Fusková Anastázie
Hanousková Marie
Kleinová Jiřina
Kříž Pavel
Kyseláková Jana
Lehrl Roland
Práznovský Josef
Riedlová Růžena
Salajová Veronika
Schwarz Walter
Tomanová Jaroslava
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Návštěva Bubenreuthu
Pozvání starosty Bubenreuthu Norberta Stumpfa přijala
starostka Lubů Ing. Anita Černíková a společně
s místostarostou Martinem Šímou ve čtvrtek 26. listopadu
Bubenreuth navštívili. Po přivítání a dopolední kávě se
projednávaly možnosti spolupráce v různých oblastech
(kultura, sport, školy, hasiči, …). Tématem byla také možnost
čerpání společného dotačního titulu a uzavření partnerství
mezi oběma městy, která jsou historickou minulostí silně
provázána. Obec Bubenreuth, čítající v roce 1949 jen 650
obyvatel, se rozhodla postavit zcela nové sídliště a přijmout
přes 2000, převážně schönbašských, občanů, kteří po
nuceném vysídlení byli roztroušeni po různých místech.
Základní kámen byl položen v říjnu 1949, první domky se v
Schönbacher Straße předávaly v lednu 1950 (!). Výstavba
celého sídliště pak trvala ještě několik let.
Tímto - tehdy odvážným rozhodnutím - se Bubenreuthu dostalo velikého hospodářského rozvoje ve výrobě hudebních
nástrojů a světové známosti. Odvážné rozhodnutí se mnohonásobně vyplatilo. Bohužel i tam výroba hudebních nástrojů
postupně zanikala a dnes tam jsou jen domácí mistři a několik
malých dílniček. I my o tom víme své.
Jan Kreuzinger, tlumočník
Zleva: Andreas
Horner,
(schönbašský
rodák, dlouhá
léta tajemníkem
obce, dnes v
důchodu); Martin
Šíma, místostarosta Lubů; Ing.
Anita Černíková,
starostka Lubů;
Norbert Stumpf,
starosta Bubenreuthu

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
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Konec fotbalové sezóny podzim 2015
Fotbalová sezóna podzim 2015 začala velkou fotbalovou revolucí, kde si i ten nejmenší klub musel zřídit internet,
nahrát všechna fota hráčů do systému Fačr a vše provádět online (zápisy, sestavy, řízení zápasů atd.). Díky skvělé
práci vedení, funkcionářů, trenérů a administrátorce jsme vše zvládli.
Před vstupem do sezóny se nám díky sponzorům (ALGON
a.s., TUP Bohemia s.r.o., Zdeněk Johan, Štefan Plachý,
Lagarde SPEDITION, spol. s.r.o., Profi Pohoda s.r.o. – Petr
Pavlovský, J & K Puls – Josef Knapčík, Restaurace
u Moravů - Miroslav Morava, Autoservis Tomáš Svoboda,
MONAK – Milan Plíhal, Restaurace Kozabar – Taťána
Vyhlídalová, Restaurace u Kostela – Radek Kuchta,
Pizzerie Sklep – Jan Kuchta, Václav Merhout, Atelier
SALDO – Jarmila Odlasová, Milan Müller, Jakub Soukup,
Martin Lukeš) povedlo uskutečnit nákup sportovních souprav
pro děti. Děkujeme také panu Miroslavu Kasikovi za nákup
míčů.
Ještě jednou velké díky!
Hodnocení sezóny
Sezóna skončila pro náš klub úspěšně.
Skvěle se nám rozjela fotbalová školka a to díky paní Marii
Postolkové.
Radost nám Všem dělá i starší přípravka, kterou vede pan Milan
Rimanovský a František Málek.
Mladší a starší žáci byli doplněni o dívky a starší přípravku, kteří do
týmu skvěle zapadly. Celý tým zaslouží pochvalu od trenérů pana
Stanislava Bartoňka, Lukáše Balhara, Jiřího Stejskala a Ladislava
Fary.
Ti všichni si dokázali, že porazit se dá každý soupeř z tabulky.
Dospělí se umístili na 4. místě, zaručující postup do elitní skupiny hrající na jaře o první místo.
Za takto úspěšnou sezónu musím především poděkovat všem členům klubu, funkcionářům, trenérům, správci
hřiště, vedení klubovny, rodičům a hráčům za jejich obětavost, nasazení a podporu. Fanouškům děkujeme za
přízeň. Nesmím zapomenout poděkovat vedení města Luby za
finanční podporu. Nakonec bych chtěl vyzdvihnout práci paní Věry
Šímové, díky které vše funguje.
Povedenou sezónu všichni náležitě oslavili. Vedení klubovny,
rodiče, trenéři a funkcionáři uspořádali na hřišti pro děti
rozlučkovou akci. Podávaly se domácí moučníky, pizza a jiné
dobroty. Všichni se skvěle bavili.
Nezbývá, než všem popřát mnoho sil a zdraví do nové sezóny.
Za TJ Luby, oddíl kopané Ladislav Fara
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata. Omluven: p. Pavlovský
♦ ZM Paní starostka seznámila zastupitele s možností čerpání dotace z IROP – specifický cíl 1.3 ke zvýšení
připravenosti na řešení a řízení rizik a katastrof. V diskusi vystoupil vedoucí SDH p. Pavel Mikyta, který
zastupitele seznámil se stavem vozového parku a s potřebou opravy vozu Tatra. Bylo konstatováno, že
vzhledem k výši nákladů na opravu je výhodnější přistoupit k získání dotace na novou velkokapacitní požární
cisternu. Zároveň se město pokusí získat dotaci na dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování
obyvatel obcí. Celková výše podílu města Luby by se měla pohybovat kolem 1 200 000,- Kč.
Zastupitelé hlasovali o přípravě žádosti o podporu z IORP na zakoupení požární cisterny a dopravního
automobilu a tento záměr schválili (všichni přítomní pro).
♦ Zastupitelé projednali návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva města Luby a návrh schválili (všichni pro).
Nový jednací řád (viz. příloha na MěÚ) bude platný od 1.01.2016.
♦ Zastupitelé byli seznámeni s návrhem pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu města a po projednání
a zapracování připomínek (u programu na podporu sportu a volnočasových aktivit hlasovali zastupitelé
o pozměňovacím návrhu pana Plzáka, aby maximální výše dotace byla 80 % rozpočtu žadatele místo
navrhovaných 70 %) schválili:
program pro poskytování dotací z rozpočtu města Luby na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit
dětí a mládeže (5 pro, 2 proti, 1 se zdržel hl.),
program pro poskytování dotací z rozpočtu města Luby pro individuální dotace na podporu obecně
prospěšných a jiných neziskových organizací (všichni pro).
Schválené programy jsou v příloze zápisu a budou v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zveřejněny na stránkách města.
♦ Starostka města přednesla zastupitelům města návrh na využití budovy dolní školy. V budově se v současné
době využívá pouze část sloužící jako jídelna základní školy – zbytek budovy je nevyužíván. Do budoucna je
třeba najít vhodné využití budovy. Starostka přednesla návrh na multifunkční využití budovy: klubovna pro
seniory, klubovna pro mládež, infocentrum, muzeum. Zastupitelé byli seznámeni s možnostmi čerpání dotace
na realizaci takového projektu. Předpokladem k realizaci uvedeného záměru je zpracování projektu.
Zastupitelé hlasovali pro zadání na vypracování projektu multifunkčního využití v budově školní jídelny
a tento záměr schválili (všichni pro).
Zároveň byla zastupitelům předložena možnost budoucí spolupráce s partnerským městem Erlbach – potažmo
s Markneukirchenem na společném programu kulturních setkávání (koncerty, výstavy, přednášky, školní
představení, soutěže, apod.), v rámci kterého by mohla být provedena částečná rekonstrukce kulturního
střediska. Starostka navrhuje zpracování projektu na kompletní rekonstrukci MKS včetně výměny oken. ZM
návrh paní starostky odsouhlasilo (všichni pro).
♦ Zastupitelstvo města Luby bylo informováno Městským úřadem Cheb, odborem stavebním a životního
prostředí, o odmítnutí návrhu na změnu ÚP Luby. MěÚ Cheb jako pořizovatel ÚP obdržel dne 17.07.2015
Návrh na pořízení změny Územního plánu Luby, v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 stavebního zákona
posoudil úplnost podaného návrhu a vyzval navrhovatele k odstranění uvedených nedostatků v termínu do
1.09.2015. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly navrhovatelem v daném termínu odstraněny,
pořizovatel v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 stavebního zákona návrh na změnu ÚP Luby odmítá.
ZM vzalo informaci na vědomí.
♦ Na 11. ZM ze dne 5.10.2015 bylo schváleno vypracování technickoekonomické studie na rozšíření systému
zásobován pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod ve městě Luby. Protože cenová nabídka společnosti
VRV - Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha byla výrazně navýšena rozšířením studie o část „Likvidace
odpadních vod“, zastupitelé rozhodli, že budou osloveny další firmy zabývající se vodohospodářskou
tématikou s poptávkou na vypracování výše uvedené studie. Zároveň bude jednáno se společností VRV
o snížení ceny. Ke dnešnímu dni byly obdrženy 4 nabídky a to od společností EKOEKO s.r.o., Sweco
Hydroprojekt a. s., VRN Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. a Vodohospodářské inženýrské služby, a. s..
Jako nejvýhodnější označil pan místostarosta Šíma nabídku společnosti VRV – Vodohospodářský rozvoj
a výstavba, a. s., s nabídkovou cenou 142 780,- Kč včetně DPH a navrhl uzavření smlouvy s touto firmou
(6 pro, 1 proti, 1 se zdržel hl.).
♦

Zastupitelé města byli seznámeni s dopisem zastupitelstva města Bubenreuth. Starostka přednesla možnou
spolupráci při znovuotevření muzea hudebních nástrojů jak z hlediska výměny zkušeností, tak z hlediska
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získání možné podpory z fondů EU. Byla diskutována další možná spolupráce s městem Bubenreuth.
Zastupitelé hlasovali pro další spolupráci (všichni pro).
♦ Zastupitelé projednali návrh na uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků ke společenstevní
„Opatov“. Dle návrhu by se jednalo o přičlenění pozemků města ke společenstevní honitbě dle
č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Jednalo by se o pozemky v katastrálním území Dolní Luby, Luby I a
u Lubů o celkové výměře cca 60 ha.
ZM schválilo uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků města ke společenstevní honitbě
(všichni pro).

honitbě
zákona
Opatov
Opatov

♦ Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou společnosti A69 – architekti s. r. o., na služby a honoráře architekta
v rámci realizace díla „Revitalizace veřejných prostor v rámci sídliště Luby – Tovární ulice“. Předmětem díla
bude urbanistický koncept veřejných ploch, jehož výstupem bude koncepce řešení v cca 3 variantách (návrh
prostorového a kompozičních řešení, návrh funkčního uspořádání a využití, návrh dopravního uspořádání,
návrh sadových úprav, návrh materiálových úprav povrchů, návrh mobiliáře a návrh veřejného osvětlení). Po
prezentaci bude zvolená varianta dopracována. Navrhovaná cena ve výši 197 tis. Kč (bez DPH) zahrnuje kromě
práce architektů, dopravné, náklady na tisk a všechny ostatní režijní náklady.
Zastupitelé byli pozváni na schůzku s architektem na úterý 10.11. od 16 hod., kde jim bude zamýšlený projekt
představen.
♦ Zastupitelé byli informováni o možné spolupráci s paní Olgou Zámostnou a panem Dušanem Perníkem na
úrovni technické podpory při přípravě projektových záměrů a následujících projektových žádostí o dotace.
ZM schválilo spolupráci města s paní Zámostnou a panem Perníkem při přípravě projektů a projektových
žádostí o dotace za navrženou odměnu 350,- Kč za hodinu práce (7 pro, 1 se zdržel hl.).
♦ Zastupitelstvo města znovu jednalo o možnosti města vstoupit do svazku Přátelé v srdci Evropy, což je svazek
mezi českými a německými městy a obcemi, a o vstupu do tohoto svazku zatím nehlasovali.
♦ Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p.č. 1196/1 (775 m2) v kat. území Luby I paní Lucii Salvové
(všichni pro).
Zastupitelé schválili záměr prodat pozemky p.č. 934 (18 m2) v kat. území Luby I (všichni pro).
ZM schválilo záměr pronajmout pozemky p.č. 989 (1102 m2) v kat. území Luby I (všichni pro) a část st. p.
č. 229 (cca 70 m2) v kat. území Luby I (všichni pro). Zastupitelé znovu jednali o žádosti paní Jitky Kratinové,
aby město odkoupilo od České republiky (Státního pozemkového úřadu) pozemky p.č. 2830/2 a část
p.č. 2257/3 v kat. území Opatov u Lubů, protože ona jako fyzická osoba nesplňuje zákonné podmínky pro
převod a tyto pozemky potřebuje pro zajištění přístupové cesty k vlastním nemovitostem. Po jednání paní
starostky se Státním pozemkovým úřadem zastupitelstvo města schválilo bezúplatný převod pozemků
p.č. 2830/2 a části p.č. 2257/3 v kat. území Opatov u Lubů z vlastnictví ČR do majetku města Luby s tím, že
jsou tyto pozemky zatíženy užívacími právy třetích osob (všichni pro).
♦ Zastupitelé města byli seznámeni s návrhem knihovnice paní Tomanové na změny zpoplatnění služeb Městské
knihovny v Lubech od 1.01.2016. Jedná se například o navýšení celoročního poplatku o 10,- Kč, dále
o zavedení nové služby balení učenic a sešitů za poplatek 6,- a 8,- Kč, zavedení donáškové služby pro
nemocné, prodloužení výpůjční doby z 30 na 40 dní a podobné drobné úpravy (viz. příloha na MěÚ). ZM návrh
na změny zpoplatnění služeb Městské knihovny v Lubech od ledna 2016 schválilo (všichni pro).
♦ Pan Hartl seznámil zastupitelstvo města se zprávou o provedené kontrole v MKS a kině, kterou provedl
kontrolní výbor ZM. ZM vzalo zprávu na vědomí.
♦ ZM projednalo navrženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z prostředků
rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci Povodňového plánu města Luby, a poté uzavření této smlouvy
schválilo (všichni pro). Příjem této dotace a financování realizace povodňového plánu bude řešeno
rozpočtovým opatření rozpočtu města pro rok 2015 (všichni pro).
♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 14. prosince od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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