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Bezplatné

Další část rekonstrukce MKS hotova
V pátek 23. dubna došlo od zhotovitele k předání další zrekonstruované části Městského kulturního
střediska v Lubech. Nyní se jednalo o prostory v třetím nadzemním podlaží, tedy schodiště, chodby,
sociálních zařízeních, pronajatých nebytových prostorů a vinárny.
Kdo jste v minulosti do těchto prostor přišel, si jistě vzpomenete, že
potřebovaly zoufale obnovit
a přivést do 21. století.
Rekonstrukcí
se
rozšířily
i prostory původní vinárny, a to
o část chodby a jedné
nevyužívané místnosti. Vznikl
tak velmi pěkný prostor, který
bude využit např. pro kulečník.
Provozovatel vinárny Standa
Břinčil navíc přislíbil, že ve
vinárně obnoví pravidelný
provoz, a to pátky a soboty.
Přípravy rekonstrukce započaly
v roce 2019, kdy projektant
začal s přípravou projektové
dokumentace a my (tím myslím vedoucí MKS paní Kuchtovou,
vedení města a další) jsme snad každé jednání „upřesňovali“ nápady.
Samotná rekonstrukce vinárny začala v říjnu 2020 v režii Zdeňka
Johana a jeho teamu. Dále se na ní podíleli jak zaměstnanci bytového
hospodářství a technických služeb, tak další místní řemeslníci. Bylo
to období, kdy nám, možná podivně řečeno, nevadilo, že je nouzový
stav a jsou uzavřeny prostory pohostinských zařízení. Nemuselo se
tedy, jak se říká,
tlačit
na
pilu,
a myslím si, že
výsledek je velmi
zdařilý.
Děkuji
všem, kdo se na
přípravě a realizaci
rekonstrukce nějak
podíleli.
Teď již zbývá
vinárnu doplnit
novým mobiliářem,
ale to už si zajistí provozovatel Standa Břinčil.
Doufám, že vynaložené úsilí a prostředky budou sloužit široké veřejnosti a všechny Vás zvu k jejich
návštěvě. Chtěli bychom zde pořádat různé kulturní akce, které ve vinárně již kdysi probíhaly.
Samozřejmě, až to situace dovolí.
Ing. Vladimír Vorm, starosta
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INFORMACE Z RADNICE
„Koncert pod okny“
Po delší době se naskytla možnost poslechnout si živou muziku. V prosinci se osvědčil vánoční koncert
pod okny, a protože v této době je to jediná schůdná možnost kulturního vyžití, přemýšleli jsme, kdy opět
bychom mohli podobnou akci uspořádat. S kapelou Starovarka jsme se domlouvali na koncertu již
k oslavám masopustu. V tu dobu ale nepřálo počasí,
za mrazu by hudebníci dlouho nevydrželi hrát.
Nechali jsme věcem tedy volný průběh a čekali na
další vhodnou příležitost. Co třeba k MDŽ? Kvůli
počasí opět přeloženo. Do třetice nám plán vyšel
a za krásně slunečného počasí se konečně na
Velikonoční neděli ulicemi rozléhaly tóny lidových
melodií. Páni hudebníci měli opět zázemí v MKS,
odkud vyráželi k určeným stanovištím. Hrálo se na
třech místech, v Chebské ulici, u MKS a v Tovární
ulici.
Kuchtová Michaela, vedoucí MKS
Covid 19 - rekapitulace
Na těchto místech jsme v předchozích měsících zveřejňovali vývoj onemocnění covid 19 v Lubech. V první
polovině dubna jsme se u nás vrátili do situace, kdy ve městě není žádný nemocný touto nemocí (alespoň
dle oficiálních statistik), tak jen shrnutí celého období. Nakaženo touto nemocí u nás bylo za celé období
314 občanů a 17 občanů nemoci bohužel podlehlo. Nezbývá jen doufat, že se situace již stabilizuje a vrátíme
se do normálního života.
Síťování dalších pozemků na Růžovém Vrchu
V dubnu skončily veškeré
administrativní
přípravy
a byla vysoutěžena firma,
která provede „zasíťování“
dalších
pozemků
pro
výstavbu rodinných domů.
Nyní se jedná o lokalitu na
Růžovém
Vrchu
nad
hřištěm tzv. Turňákem.
K pěti parcelám budou
přivedeny přípojky vody
a kanalizace, elektrika by
měla
být
přivedena
v průběhu letošního roku.
Samotnou realizaci díla vyhrála společnost Algon, a.s.
Pokud
máte
zájem
o některý z pozemků pro
výstavbu RD tak bližší
informace získáte na naší
radnici. Stavební parcely se
dle pravidel prodávají za
300 Kč za m2 (cena s DPH
363 Kč).
Jeden pozemek je již
prodaný.
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Testovací centrum na covid 19 v Lubech
Město Luby ve spolupráci se společností Aquaforum Františkovy Lázně a.s., otevřelo v Lubech testovací
místo na onemocnění covid 19. Místo je zřízeno v prostorech bývalé lékárny na Malém náměstí. Otevřeno
je úterý a čtvrtek od 15 hodin do 18 hodin, neděle od 11 hodin do 17 hodin. Je to dobrá zpráva pro naše
občany, kteří tak za testováním nemusí dojíždět, ať se jedná o pendlery nebo o další, kteří budou potřebovat
testy k návštěvě různých služeb.
Ing. Vladimír Vorm, starosta

Předběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2021
Tříkrálová sbírka v letošním roce probíhala v jiném režimu, než jsme byli zvyklí. Organizačně sbírku
zajišťovala Farní charita Cheb. Předběžné výsledky pro Skalnou a okolí najdete v přiloženém souboru
Tříkrálová sbírka 2021.pdf, využití výnosu pak v následujícím obrázku.
Kasičky byly na těchto místech: ve Skalné – Potraviny Hetyma, Lékárna Magistra, Římskokatolická farnost
Skalná a v Plesné byla kasička v Infocentru.
Ve Skalné se vybralo 9.635,- Kč a v Plesné 2.781,- Kč, což je celkem 12. 416 Kč, na účet Tříkrálové sbírky
pro Skalnou přišla ke dni 10. 2. 2021 částka 4.800 Kč, celkem se tedy ve farnosti Skalná zatím vybralo
17.216,- Kč.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost
Na účet Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz.
je možno přispívat celoročně.
Ing. Eva Kolafová, Farní charita Cheb
tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz
Převzato a redakcí zkráceno: www.farnostskalna.cz/

Využití výnosu Tříkrálové sbírky 2021
Celkem Tříkrálová sbírka 2021 - Skalná a okolí

17.216,- Kč

100 %

Regionální projekty Cheb

11.190,- Kč

65 %

Podpora služeb domácího hospice v Chebu,
Zajištěná Hospicem sv. Jiří

3.917,- Kč

35 %

Podpora služeb seniorům, nemocným a sociálně potřebným, zprostředkovávaných
Farní charitou Cheb

3.917,- Kč

35 %

Podpora služeb lidem bez domova, zabezpečených v Chebu Diecézní charitou Plzeň

2.238,- Kč

20 %

Podpora léčby a rehabilitace Nicolase Úbla, který má vlivem komplikací při porodu
kombinované postižení

1.119,- Kč

10 %

Projekty Diecézní charity Plzeň v KV kraji

2.582,- Kč

15 %

Humanitární pomoc DCHP do zahraničí

1.722,- Kč

10 %

Projekty a služby Charity Česká republika

861,- Kč

5%

Centrální režie Tříkrálové sbírky

861,- Kč

5%

Lubská desítka
V sobotu byl 1. máj, oblíbený turistický pochod Lubská desítka nebyl. Nu, ani nemohl, jako další sportovní či kulturní aktivity.
Doba není dobrá, mnoho činností zakázaných, mnohé omezeno. Jednou oznamují, že už jo, pak zase, že zatím ještě ne …
Obchodníci, hospodští, sportovní kluby a jiní tím trpí, stále nejasná a mnohdy protichůdná prohlášení, to je o nervy.
Organizovaná turistika je zatím v nedohlednu. Erlbašský horský výšlap ani letos nebude, jiné turistické akce na tom budou stejně.
Sami či s rodinou ale můžeme chodit do přírody a dělat něco pro své zdraví, posilovat kondičku. Té bude zapotřebí, protože ta
omezení jednou skončí (skončit musí!) a v momentu, kdy nás vláda „vypustí z klece“, vrhneme se z plných sil radostně na
turistické výšlapy! Plánů na výlety do bližších i vzdálenějších míst máme dost, teď jen počkat na povolení.
Zatím budeme chodit na výlety individuálně a čekat na startovní čáře. Už aby to bylo!
Za turistický oddíl Jan Kreuzinger
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Konečně! Knihovna je opět otevřená.
Všichni, kdo nevyužili otevřeného okénka by měli co nejdříve knihovnu navštívit a aspoň půjčené knihy vrátit, mnohé
z čtenářů také čeká placení registračního poplatku, pro připomenutí děti a důchodci platí na rok 30,- Kč, dospělí
50,- Kč. Knihovna má na webových stránkách města odkaz, kde si můžete v online katalogu vyhledat všechny knihy,
které jsou ve fondu knihovny a také které časopisy si lze vypůjčit.
Nabídka z nově nakoupených knih:
Maude Julienová: Pod zámkem. / pravdivý příběh
Znepokojující svědectví o svobodném zednáři, jenž chtěl udělat ze své dcery „nadčlověka“. Otec tříleté dcerky
Maude koupí pochmurný dům obklopený parkem. Maud do svých osmnácti zde bude žít zavřená, aniž by kdy šla do
školy, aniž by kdy měla přátelé. V osmnáct letech se jí podaří opustit své vězení. Skutečně svobodnou bytostí se
stává až po mnoha letech bolestného úsilí.
Karine Micard: Já, Giuseppina Verdi. / životopis
Dramatický a bouřlivý život manželky Giuseppa Verdiho.
Jana Klimečková: Pod Zelenou bránou.
Přímo v Pardubicích, v domě pod Zelenou bránou, začíná výjimečný životní příběh vzdělané, emancipované a ve své
době mimořádně úspěšné ženy., dámy z vyšších kruhů druhé poloviny 19.století. Její osud se vyvíjí jinak, než si
představovala, ale ona se nevzdává…
Ann Granger: Kořeny zla. / anglická detektivka
Když se v lese v západní Anglii najde mrtvola s prostřelenou hlavou, nejdřív to vypadá jako jasná sebevražda. Jenže
zdání občas klame, a tak policie brzy zjistí, že případ bude zapeklitější. Výpovědi svědků se rozcházejí.
Irena Fuchsová: Když světlo projde špínou, zůstane čisté.
Skutečný příběh dívky narozené roku 1950 nás provází jejím životem až do roku 2013. Román zachycuje atmosféru
a život té doby.
Na vaši návštěvu v nové knihovně, s novými knížkami se těší Vlasta Tomanová.

Zajímavý zápis z farní matriky Schönbach/Luby
V roce 1930 byl v tehdejším Schönbachu cirkus, jistě nevšední událost a potěšení pro děti a rodiče. Dle
informace pamětníků stávaly cirkusy na hřišti nad nádražím, na „Turňáku“, jak se mu říká dodnes.
Druhou nevšední událostí byly dvě svatby cirkusových umělců. Vdávala se tu přímo dcera majitele cirkusu
s artistou. Svatby se konaly v místním kostele sv. Ondřeje, oddávajícím byl farář Dr. Peter Goriwoda (1924
až 1933). Zápisy o svatbách jsou ve farní matrice.
Tuto zajímavou informaci mi poslal Josef Zelený. Bydlel v Lubech, nyní ve středních Čechách, ale duchem
je stále Lubák.
1. Sňatek 24.09.1930
Engelbert Šimša (1904 -?, *Moravská Ostrava-Přívoz) – cirkusový artista
a
Theresia Hermann (1912 -?, * Domžale, Jugoslavie)
otec nevěsty: Ottomar Hermann (* Hartnitz, Teplice) – majitel cirkusu
Svědkové:
Theodor Faltus – majitel kina v Lovosicích nad Labem
Carl Hutterer – baletní mistr, Lovosice nad Labem
2. Sňatek 24.09.1930
Franz Tříska (1892-?, * Horní Litvínov), cirkusový artista
a
Elisabeth Schöbel (1901-?, * Chudeřín, Most) – artistka
Svědkové:
Theodor Faltus – majitel kina v Lovosicích nad Labem
Carl Hutterer – baletní mistr, Lovosice nad Labem
Obrovskou práci si Josef Zelený dal s historií lubských domů, jejich majitelů a příbuzenstva. Člověk se
dozví velice zajímavé údaje, u mnoha domů jsou historické nebo současné fotografie.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1x6hZ3ROkzyJrJ4jPeuvJZYMBCui8oZI&ll=50.253998323158996%2C12.403654444268456&z=15
Vysvětlivky k mapě: černé = stojící domy / červené = zaniklé domy

Podívejte se, nebudete zklamáni.

Jan Kreuzinger

Lubský zpravodaj

květen 2021

strana 5

Inzerce

Společenská kronika
V měsíci květnu 2021 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Holišová Miluše
Zábušková Růžena
Tošnarová Marie
Költö Štefan
Pistora Miloslav
Krejčí Pavel
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Komunální poplatky
Finanční odbor MěÚ v Lubech upozorňuje občany, že
poplatek za odpady je splatný do 31. května.
Odpady je možné platit i po částech, ale splatnost celé
částky je do konce května.
Složenky na poplatky již zasílány nebudou – viz Lubský
zpravodaj, leden str. 3.

Jménem celé naší rodiny děkujeme za
projevenou soustrast k úmrtí paní Marie
Novotné.
Rodina Košťálova a rodina Holišova

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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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky

Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
Green Shell – typu Araukana,
Dark Shell – typu Maranska.
Stáří slepiček:
16 – 20 týdnů - cena 185 – 229 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

Luby - u benzínky ve 14.35 hodin
v neděli 9. května
ve čtvrtek 10. června
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá 9.00 - 16.00 hod:

601576270, 28605840,
http://www.drubezcervenyhradek.cz

Hospoda na Flussbergu – kdo by ji neznal.
Vyhledávaný výletní bod, místo pro oslavy všeho
druhu. Skromně zařízená hospůdka, „thérová stěna“
na pánském WC, voda dovážená v plastových

kanystrech, pivo dobré a jídla od tlačenky s cibulí po
různé specialitky toho kterého hospodského.
Vystřídalo se jich tam několik. Po roce 1989 v rámci
malé privatizace vydražena soukromou osobou.
Tím vyhlášená hospůdka skončila. Zůstaly jen
vzpomínky.
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Kdy už konečně skončí?
Asi se po přečtení otázky uvedené v názvu příspěvku ptáte, o kom či o čem je řeč. Mám na mysli způsob výuky,
jehož název se skloňuje mezi učiteli, rodiči, žáky a vlastně všemi, kterých se týká, už více jak rok. Jedná se o distanční
výuku, se kterou jsme se kvůli koronaviru setkali na základní škole v historii vůbec poprvé. Nebudeme si nalhávat,
že jí máme všichni plné zuby. Nepřejeme si nic jiného, než aby už konečně zase začala pro všechny žáky klasická
výuka, na kterou jsme zvyklí a jenž přináší každopádně daleko větší efekt a méně starostí než dálkové vzdělávání.
Učitelé byli hozeni v loňském březnu do distanční vody s tím, že se v ní musí chtě nechtě naučit plavat a zajistit co
nejlepší způsob předávání vědomostí svým žákům. Nikdo netušil, o jak dlouhou dobu se bude jednat. A vlastně
dodnes s jistotou nemůžeme říci, kdy už budeme zase normálně vyučovat.
Proč vlastně o tomto tématu píši? Popravdě řečeno, vůbec jsem neměla v úmyslu o něm psát. V době, kdy už nám
všem, lidově řečeno, leze distanční výuka krkem a jsme z ní všichni opravdu vyčerpáni, mně připadalo zbytečné ještě
přilévat olej do ohně.
V minulém čísle Lubského zpravodaje vyšel příspěvek pana Holiše, na který však musím reagovat.
Pan Petr Holiš uvádí, že na základě dotazů, připomínek a stížností občanů našeho města na 28. zasedání Zastupitelstva
města Luby navrhl do programu jednání bod, ve kterém se měly projednávat kvalita a forma distanční výuky na ZŠ
Luby. Z pozice zastupitele chtěl obdržet relevantní informace, jak distanční výuka na ZŠ Luby probíhá. Na základě
jeho návrhu zastupitelstvo města rozhodlo o svolání Školské rady ZŠ Luby a pověřilo Kontrolní výbor ZM Luby
k jednání se školskou radou. V příspěvku pan Holiš píše, že občané města a zřizovatel by měli mít k dispozici
informace o dění v distanční výuce lubské školy. Dle něj po celou dobu pandemie žádné údaje však radnice a občané
neobdrželi.
V tomto směru si dovolím panu Holišovi oponovat. Rodiče i žáci, tedy ti, kterých se distanční výuka týká, mají o její
organizaci od samého začátku informace. O případných změnách, které v průběhu času logicky nastávají, jsou
informováni prostřednictvím webových stránek školy, emailů, sms, telefonátů a v neposlední řadě i prostřednictvím
samotných online hodin. Výjimkou nebyly ani online třídní schůzky s rodiči. Jelikož se blíží konec třetího čtvrtletí
školního roku, máme naplánována další online setkání se zákonnými zástupci žáků.
Pokud nastane problém, učitelé ho neprodleně s rodiči i žáky řeší. Zrovna tak se zákonní zástupci mohou se svými
dotazy obrátit na třídní učitele nebo na vedení školy. Troufám si říci, že se všichni snaží vzniklou situaci, co
nejrychleji řešit. Ať již zápůjčkami notebooků žákům na online výuku či jinou individuální pomocí.
S organizací distanční výuky na lubské základce byla seznámena jak Školská rada, tak i pan starosta, který na toto
téma s paní ředitelkou jednal a hovořil o něm na MěÚ v Lubech i s PaedDr. Grockou. Více jak polovina zastupitelů
má v naší škole své děti….
Pan Holiš zdůraznil, že se nejednalo o „útok“ na ZŠ, jak se bohužel po Lubech začalo povídat. Myslím si, že to asi
opravdu tak myšleno nebylo. Nicméně ale prvotní způsob, kterým bylo panem starostou telefonicky paní ředitelce
sděleno, že jsou na distanční výuku na lubské škole stížnosti a že je předává k prověření školské radě a kontrolnímu
výboru, byl poněkud nešťastný. Vedení i některé kolegy opravdu nazlobil. Snad z níže uvedených řádků pochopíte
proč. Jsem toho názoru, že kdyby byla vzniklá situace hned z počátku lépe vysvětlena a vyslechnuta i druhá strana,
tedy škola, nemuselo by dojít k tomu, k čemu dle mého mínění, zbytečně došlo.
I když závěr z celého jednání vyšel pro školu dá se říci příznivě, myslím si, že nejprve měly být případné stížnosti
projednány s vedením školy. A ne svolávat v době, kdy byl COVID v Lubech na vrcholu, schůzku o deseti lidech.
Toto jednání mělo následovat až poté, pokud by ředitelka školy nesjednala nápravu v případě, že by samozřejmě
stížnosti byly oprávněné. Ještě bych chtěla podotknout, že v kompetencích Školské rady není projednávat stížnosti
rodičů. Tím se vůbec nechci dotknout jejích členů. Ale když má být pořádek a jasno, tak ať ho dodržují obě strany.
V závěru zprávy Kontrolního výboru ZM bylo uvedeno, že distanční výuka na ZŠ Luby funguje dobře. Možná to
bude znít trochu namyšleně, ale myslím si, že toto zjištění je pravdivé. Byť to někdy všem zúčastněným stranám
nepřipadá.
Povinná distanční výuka zdaleka nevyhovuje všem. Zatímco jedni rodiče si systém pochvalují, jiným se zdá, že škola
má velké nebo naopak malé požadavky na jejich dítě. Problém někdy bývá v rodinách, kde je více dětí a jen jeden
počítač. Toto úskalí máme na naší škole vyřešené. Všem žákům, kteří notebooky potřebovali, jsme je zapůjčili.
Často nelze ovlivnit kvalitu přenosu výuky přes internetovou aplikaci. Nedaří se připojení, když je přetížená síť,
hodina se sekne, občas zlobí někomu mikrofon nebo kamera. Není výjimkou, že výuka probíhá společně se
sourozenci, rodiči, domácími mazlíčky.
U některých lidí stále převládá názor, že distanční výuka je pro učitele obdobím prázdnin. Škola je zavřená, učitelé
jsou doma. Chci všechny ujistit, že alespoň lubští učitelé dělají pro své žáky maximum. Většina z nich tráví nad
výukou a přípravou na ni podstatně více času než při klasickém vzdělávání. A to i o víkendech a svátcích.

Lubský zpravodaj

květen 2021

strana 8

Distanční výuka je náročná. Nikdo ji nemáme vystudovanou, vše je nové. Všichni jsme se museli za pochodu naučit
pracovat s novou aplikací Teams. Když už máme pocit, že jsme všechny překážky zdolali, zákonitě se objeví nějaký
nový problém, který musíme vyřešit. Tímto bych chtěla poděkovat za všechny učitele panu Petru Střechovi, který
nám v úloze administrátora, velice pomohl. Jak pedagogům, tak i dětem a jejich rodičům. Musím říci, že byl a je
stále velice vstřícný a pohotový, a to často i ve večerních či nočních hodinách nebo o víkendu, kdy se na něj obracíme
se žádostmi o radu.
Učit se dá na dálku víceméně jakýkoli předmět, avšak ne jakékoliv učivo. Velice náročné je vyučovat cizí jazyk.
Velkým problémem je třeba i výuka matematiky, v jejíž výuce nám hodně pomáhají grafické tablety.
Je jisté, že byť děláme maximum, nestihneme probrat všechnu látku pro daný ročník a snažíme se tak zařadit a upevnit
alespoň stěžejní učivo. Zvládnout například geometrii online je především na prvním stupni prakticky nemožné.
Žáci jsou při některých předmětech děleni do menších skupin s důrazem na pochopení a efektivní procvičení učiva.
Děti se speciálně vzdělávacími potřebami dochází na individuální konzultace do školy, kde je s nimi probíraná látka
v online hodinách ještě docvičována.
Příprava na výuku je pro kantory opravdu náročná. Prakticky nemají hotovo nikdy. Probírané výstupy z jednotlivých
předmětů je potřeba na hodinu připravit do dokumentů nebo prezentací, dále musíme vymyslet a případně najít
výukové materiály, které budou pro žáky zajímavé a pestré. Tedy takové, aby nám miláčci při hodinách u počítače
neusnuli. Snažíme se, aby žáci byli při hodinách připojeni na kameru. Některé z nich to donutí alespoň vylézt
z postele, učesat se a převléknout se z pyžama. Dále se musí výuky fyzicky zúčastnit. Často se totiž někteří koumáci
online připojí, ale na hodině přítomni nejsou.
Po odmoderování jednotlivých předmětů je potřeba včas opravit zadané úkoly, abychom měli zpětnou vazbu do příští
online hodiny. A často se stává, že úkoly chodí až do pozdního večera, byť mají žáci zadaný termín, dokdy je mají
odevzdat.
Někteří z mladších učitelů mají také vlastní děti, které se účastní distanční výuky a musí se jim věnovat.
Abychom měli představu, jak žáci vidí distanční výuku svýma očima, zadali jsme na druhém stupni anonymní
dotazníky, které připravil a vyhodnotil pan učitel Ing. Purma. Zveřejníme v dalším čísle.
Tak to byl pohled ze strany školy. Důvěřujte, prosím, učitelům svých dětí - dělají maximum pro to, aby výuka splnila
svůj účel. I když se vám to třeba někdy nezdá. Pokud budete mít se svým dítětem nebo výukou nějaký problém,
obraťte se na třídního učitele nebo na vedení školy. Jen tak se dají případné obtíže vyřešit. Chtěla bych ještě dodat,
že všichni kantoři si jsou vědomi, že bez spolupráce s vámi rodiči, by distanční výuka probíhala ztěžka a že toto
období je pro vás také velice náročné. Za což moc děkujeme.
Všichni jsme unaveni a demotivováni z toho, co nás ještě čeká a jak dlouho to potrvá. Věřím, že od nového školního
roku budeme přispívat již jen pozitivními zprávami o činnosti a úspěších našich žáků, jak tomu bylo před
koronavirem.
Aby můj příspěvek nebyl veden jen ve vážném duchu, přidávám pro pobavení pár perliček z distanční výuky.
Jak vznikla Země? - Nebylo nic a najednou kulička.
Co je to pazourek? – Prst.
Napiš jméno alespoň 2 panovníků v Egyptě. - Ludvík a Edvard Beneš.
Kde se převážně usídlovali lidé na našem území v době kamenné? - V Praze.
Jak se Římané oblékali? Stručně popiš. - Kus hadru.
Jak se nazývá jazyk obyvatel Palestiny (dnes Izraele)? – Ruština.
Hlavní kniha pro Židy (a židovské náboženství) – Žalmov.
Jaká postupně převládla na Velké Moravě víra? - Dušičky.
Ve kterém období žili veleještěři? - V létě a na jaře.
Co je to Venuše? - Jsou na ní zvýrazněné ženské poprsí a rozmnožovací hýždě.
Na kterém kontinentu se vyvinuli lidé? - V oceánech.
Mgr. M. Hrabovská, zástupkyně řed. školy

A zase ten starosta…
Poté, co jsem dostal od redakce Lubského zpravodaje k možnosti vyjádření článek od paní Mgr. Hrabovské, jsem
uvažoval, zdali vůbec na něj reagovat a nezůstat „nad věcí“. Ale nakonec, a to vzhledem k tomu, že jsou v něm
uvedeny některé věci, které jsou poněkud „překroucené“, reagovat budu.
Na úvod bych chtěl poděkovat paní Mgr. Hrabovské, že přispěla článkem do Lubského zpravodaje a veřejnost se po
dlouhé době dozvídá informace o naší základní škole přímo ze školy. O to jsem žádal ředitele našich příspěvkových
organizací na společné poradě již před více než dvěma roky, aby prostřednictvím Lubského zpravodaje veřejnost
a občany informovali o své činnosti, úspěších, nebo třeba investicích do těchto zařízení. Jen za poslední roky bylo
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městem investováno do svých příspěvkových organizací kolem 20 mil. korun (kromě dalších prostředků běžných
rozpočtů na chod zařízení a opravy).
Rok
MŠ
ZŠ
ZUŠ
DDM a ŠD
2017 1 035 000,00 kuchyň + tech. pavilon
80 000,00 drobný majetek
2018 974 000,00 kanalizace, soc. zařízení
2019 3 037 000,00 rekonstrukce tříd
800 000,00 učebna chemie 50 000,00 oprava střechy
41 000,00 projekt
2020 276 000,00 klimatizace + VZT
84 000,00 vzduchotech. ŠJ 200 000,00 pec, nový kotel 1 522 000,00 soc. zařízení
10 544 000,00 sportovní hala
1 700 000,00 přísp. na výtah
celkem 5 402 000,00
13 128 000,00
250 000,00
1 563 000,00

celkem
1 035 000,00
80 000,00
974 000,00
3 928 000,00
2 082 000,00
1 700 000,00
20 343 000,00

Ale k uvedenému článku. Od loňského října se na mě začali obracet někteří rodiče, kteří se „podivovali“ nad
systémem distanční výuky na naší škole. Připomínky byly hlavně k nedostatečnosti online výuky (v rozsahu jedné
až tří hodin výuky za den) a krabicového systému přebírání a odevzdávání školních materiálů dětmi ve vestibulu
vchodu do školy. Sám jako rodič jsem tak materiály byl ve škole vyzvednout a odevzdat na schodišti vestibulu školy,
kde se mi opakovaně stalo, že v jednu chvíli bylo přítomno i více než deset dětí a dospělých v jeden okamžik. Je mi
jasné, že ne všechny děti měly možnost materiály odevzdávat online, ale proč i ty, které tu možnost měly, byly zprvu
nuceni tak činit. Postupem času se usazoval systém distanční výuky a všichni zúčastnění si na něj chtě nechtě museli
zvyknout. K tomuto jsem osobně několikrát hovořil s paní ředitelkou Mgr. Vrbovou. Informace jsem průběžně
předával zastupitelům města, ale i rodičům, kteří se na mě obraceli…
Pak na 28. zasedání ZM Luby přišel návrh pana Holiše na zařazení bodu týkající se dané problematiky, protože tu
byli stále rodiče, kteří považovali informace ze školy za „nedostatečné“. Podrobné a ucelené informace prezentovány
navenek nebyly, dohodli jsme se na zastupitelstvu na postupu, který by byl nejméně pro školu zatěžující, a mohlo se
to na jednání tzv. vyříkat a informace předat dál. K tomu se jako vhodné jevilo setkání Školské rady ZŠ Luby
a Kontrolního výboru ZM Luby. Podle ust. § 168, odst 1, písm h) Školského zákona „Školská rada podává podněty
a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní
správy“, není tedy pravda, že školská rada nemá k tomu kompetence, jak je citováno v článku Mgr. Hrabovské. Sám
osobně jsem v dané věci již vystupovat nechtěl (z důvodu objektivity), jelikož si myslím, že připomínky z mé strany
byly ze strany vedení školy brány poněkud osobně. Další možností bylo požádat o posouzení Inspektorát České
školní inspekce, tedy možnosti, které využilo několik zřizovatelů, protože nejsme jediná škola, kde se toto řeší. Touto
cestou jsme však jít nechtěli, protože jsme nechtěli ještě více zatěžovat práci našim učitelům, kteří již mají starostí
více než dost.
Protože se jednalo o mimořádný bod jednání zastupitelstva města, považoval jsem za slušnost paní ředitelku o věci
vyrozumět. Hned následující ráno jsem paní ředitelce telefonicky situaci osvětlil a zdálo se mi, že informace byla
pochopena a přijata. Hovořil jsem tedy s paní Mgr. Vrbovou a ne s paní Mgr. Hrabovskou. Ale v odpoledních
hodinách mi přišel od paní ředitelky e-mail, kde žádala konkrétní informace. Na ten jsem jí následně odpověděl
a znovu snažil věc vysvětlit, jeho znění:
„Dobrý den, paní ředitelko,
jen krátce k Vaší reakci.
Na pondělním veřejném zasedání Zastupitelstva města Luby byl vznesen zastupitelem města požadavek na zařazení
dalšího bodu jednání, týkající se kvality a formy distanční výuky na ZŠ Luby z důvodu „stížností“ rodičů k dané
problematice. Tento bod byl zařazen a schválen. Při projednávání tohoto bodu nebyly řešeny žádné konkrétní situace
a bylo domluveno a schváleno, že starosta města požádá o svolání školské rady a dále byl zastupitelstvem pověřen
kontrolní výbor k jednání se školskou radou a prošetření dané situace. Školská rada byla schválena tak, že jsou v ní
zastoupeny dva členové jmenované zřizovatelem, dva z řad rodičů a dva z řad Vaší příspěvkové organice, a má tedy
zastoupení jak pedagogů, tak rodičů. Zastupitelstvo města tudíž nekonstatovalo, že by stížnosti byly oprávněné.
Pokud zastupitele někdo z občanů požádá o řešení nějaké situace, měl by jako zastupitel danou věc řešit. Tak se
i stalo, viz výše. V žádném případě se nejednalo o nekorektní a jednostranný postup, naopak jsem považoval za
korektní Vás o nastalé situaci informovat, tak jsem hned následující ráno učinil.
Váš e-mail včetně Vašeho požadavku předávám dál kontrolnímu výboru i členovi školské rady.
Přeji hezký den, Ing. Vladimír Vorm, starosta“.
Veškeré informace a požadavky od paní ředitelky jsem předal kontrolnímu výboru zastupitelstva, školské radě
a samotným zastupitelům. Aby toho nebylo málo, tak jsem se ve městě potkal s Mirkou Hrabovskou a v emotivně
laděném rozhovoru mi řekla „že bude požadovat písemný seznam stížností a rodičů, kteří si stěžovali“. V tu chvíli,
ačkoliv anonymitu stěžovatelů neuznávám, jsem pochopil, proč rodiče právě anonymity u zastupitele chtěli využít.
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A proč jsme konali jednání v době „covidové“? Činnost zastupitelstev omezena nebyla, ani nemohla být, a čekat
s řešením, až tato doba skončí, bychom tyto podněty občanů - rodičů nemuseli řešit vůbec. Jednání školské rady
s kontrolním výborem a ředitelkou proběhlo za striktního dodržení protiepidemických opatření.
Co na závěr? Velmi mě mrzí, že se záležitost „pere“ prostřednictvím zpravodaje a neřeší se u stolu. Město Luby
zřizuje čtyři příspěvkové školské organizace, tedy i základní školu, které financuje (kromě mezd), odpovídá za jejich
činnost. Za zřizované a podřízené organizace má tedy povinnost zajímat se o to, jak jsou jeho, ale i státní vynakládané
prostředky zhodnocovány, jakou službu a v jakém rozsahu občanům poskytuje.
Myslím si, kdyby příspěvek, který byl ze školy dnes publikován a byl by zveřejněn daleko dříve, mohlo se lecčemu
předejít. Byl to právě pan Petr Holiš, který jako zastupitel města podal v Lubském zpravodaji ucelenou informaci
o distanční výuce, za což mu děkuji. Nikdo z nás (zastupitelů) nechtěl jakkoliv ještě více zatížit práci učitelů a tímto
jim přeji nejen pevné nervy do jejich další náročné práce. Nejhůře jsou na tom však naše děti, které přišly o více než
jeden rok života „ztracené“ školní docházky…
Ing. Vladimír Vorm, starosta města
Za redakci Lubského zpravodaje článek Mgr. Hrabovské a odpověď starosty Ing. Vorma považujeme za dostatečné
vyjádření názorů a další reakce již nebudeme na stránkách otiskovat. Nechceme, aby se z toho stal „nekonečný
příběh“, jak tomu občas v minulosti u různých témat bývalo. Nevedlo to nikam a nikomu to neposloužilo.
Děkujeme za pochopení.

INZERCE
Koupím byt Luby nebo Skalná
Dále mám zájem o garáž nebo nebytový
prostor atd.
Volejte nebo pište na tel. 777 821 665
Platba hotově, děkuji za vaše nabídky.
Sháníme pronájem nebo koupi zahrady.
Tel.: 608 331 562 nebo 723 034 950

Nabízím službu převodu rodinných videí
z DVD či kamerových kazet
do jakýchkoli video souborů, a to včetně
povýšení na HD a UHD, přehratelné na chytrých
televizorech. Zpracovávám i videa z mobilních
zařízení, a to pouze natočené v HD a na šířku.
Protože je problematika videí značně rozsáhlá,
podám info:
Vladimír Glázr, U Pily 122, tel.: 774212330,
email: rimidalv@seznam.cz.

Školka informuje
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Znovuotevření MŠ
Také mateřská škola v Lubech, více než po měsíci, 12. dubna zahájila provoz pro třídu předškoláků, kteří
mají školní docházku povinnou. Samozřejmě i nás se týkalo antigenní testování, a to dvakrát v týdnu.
Testování u našich dětí probíhalo naprosto bez
komplikací. Žádný pláč, žádný strach. Probíhala
výuka prezenční, ale i distanční. Pro děti, které se
nezúčastnily prezenční výuky, byly připravené různé
výukové materiály na webových stránkách MŠ.
Rodiče s dětmi pilně pracovali a výsledky prací
posílaly paním učitelkám. Distanční výuka (i v době
uzavření MŠ) probíhala naprosto bez problémů.
Rodiče i děti si zaslouží opravdu velkou pochvalu.
Další zajímavostí v době uzavření MŠ byl „strom
Pohádkovník“, který vyrostl na plotě naší školky.
Rodiče s dětmi si mohli vypůjčit pohádky domů
a přečíst si je. Nejen pohádky „vyrostly“ na stroměplotě, ale i pexeso, hádanky a podobná zábava pro
dlouhé chvíle. Strom-plot Pohádkovník obdivovali i dospělí a někteří z nich si zahráli jarní pexeso. Děti při
prezenční výuce se zúčastnily Malé technické univerzity, online výuky německého jazyka s Pavlínou
Kellerovou a Čarodějnického reje.
Doufejme, že se vše v lepší obrátí a život ve školce se vrátí do starých kolejí.
Fotky ze všech akcí najdete na našich webových stránkách.
MŠ v Lubech
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Holiš, Kašová, Pecháčková, Riedl, Šejba, Urban, Vargová, Vorm, Werner.
♦ Pan starosta informoval zastupitelstvo o přípravě projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Autopark
v Lubech“. Na akci s celkovými náklady 1 150 tis. Kč je zpracována projektová dokumentace a je na ní podána
žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Uznatelné náklady pro dotaci jsou ve výši 700 tis. Kč. V případě
schválení lze získat dotaci v maximální výši 560 tis. Kč. V případě kladného vyřízení žádosti by se mohl projekt
realizovat v roce 2022.
Zastupitelé vzali informaci o přípravě projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu Autopark v Lubech“
na vědomí.
♦ Pan starosta informoval zastupitele o nutnosti vypovědět některé smlouvy o propachtování pozemků. Jedná se
o pozemky, které jsou nějakým způsobem nezbytné v připravovaných rozvojových projektech města. V současné
době jde o pozemek, který se bezúplatně převede Karlovarskému kraji za účelem budoucí výstavby nové
výjezdové základny RZS v Lubech, další pozemky, které se připravují pro „zasíťování“ pro výstavbu RD v lokalitě
pod hřištěm. Dále se jedná o cesty ve vlastnictví města, které jsou využívány jako pastviny a jsou nepřístupny
veřejnosti. Letos se připravovala žádost o dotaci na další výsadbu aleje podél cesty (obdobně jako v loni dubová
alej u bývalé drůbežárny), ale vhodné pozemky byly propachtované zemědělcům, kteří však nesouhlasili se záměry
města, a tudíž se nemohlo v záměru pokračovat. Výpovědní lhůty dle zákona započínají běžet od začátku
následujícího roku a běží rok. Výpovědi budou dány starostou v kompetenci rady města.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
♦ Zastupitelstvo bylo informováno o projektu „Luby, stezka pro pěší a cyklisty Božetín – Dolní Luby“. Na tento
projekt připravila žádost o dotaci na MAS 21 firma Olivius, a v současné době je vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele stavby. Do poloviny května by mohl být znám vítěz výběrového řízení, následně by měla být uzavřena
smlouva s vítězným uchazečem. Žádost o dotaci prošla formální kontrolou, projekt byl doporučen k financování
a do konce dubna by mohlo být o dotaci rozhodnuto.
Zastupitelstvo města vzalo informaci o projektu „Luby, stezka pro pěší a cyklisty Božetín – Dolní Luby“ na vědomí
a pověřilo starostu k uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem za nabídkovou cenu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli informováni o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Splašková kanalizace a přípojky
vody lokalita Růžový Vrch. Jedinou nabídku podala firma ALGON, a. s., s nabídkovou cenou 1 379 691,25 Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo města vzalo informaci na vědomí a schválilo uzavření smlouvy o dílo na akci
„Splašková kanalizace a přípojky vody lokalita Růžový Vrch“ s firmou ALGON, a. s. za nabídkovou cenu
1 379 691,25 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli seznámeni s analýzou odpadového hospodářství města Luby za rok 2020, kterou vypracoval
a předložil vedoucí odboru SMM Ing. Lukeš. Podrobný rozbor obsahoval jednak údaje o jednotlivých složkách
komunálního odpadu (směsný komunální odkad, tříděný odpad dle materiálu a ostatní odpady, kterými jsou
stavební a demoliční odpad, nebezpečný odpad a pneumatiky). Vývoj množství jednotlivých složek komunálního
odpadu byl uveden za roky 2016 – 2020.
V závěru analýzy je uveden finanční rozbor, který vyhodnocuje celkové příjmy a výdaje na celý systém
odpadového hospodářství v Lubech. Výsledkem je ztráta za provoz odpadového hospodářství ve městě Luby za
rok 2020 ve výši 811 638,- Kč. To je částka, kterou město za rok doplácí za systém sběru, provozu, třídění
a likvidaci komunálního odpadu.
♦ Zastupitelé projednali a následně schválili uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností
Chevak Cheb, a. s., jejímž předmětem je vybudování vodovodního řadu při realizaci stavby „Vodovod Luby –
lokalita Růžový Vrch“. V roce 2018 byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, ale při provádění stavby se nový vodovod dotkl ještě dalších pozemků ve vlastnictví města, proto se smlouva
o zřízení věcného břemene schvaluje znovu.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017448/SOBS VB01, jejímž předmětem bude zařízení
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, které se budou nacházet na pozemcích p.č. 954/3 a p.č. 959/5, vše
v kat. území Luby I, které jsou ve vlastnictví města Luby. Jednorázová náhrada je určena dle znaleckého posudku
ve výši 6900,- Kč. ZM žádost odsouhlasilo.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

Lubský zpravodaj

květen 2021

strana 13

♦ Zastupitelstvo města bylo seznámeno s nabídkami na poptávku nových elektrických sporáků do panelových bytů,
které by se měly v letošním a příštím roce vyměnit ve všech panelových bytech ve vlastnictví města. Osloveno
bylo devět prodejců těchto spotřebičů. Nejvýhodnější nabídku podala společnost ELECTROWORLD, která
nabídla dodávku za 8 990,- Kč se sklokeramickou varnou deskou a 9 990,- Kč za elektrický sporák s indukční
deskou. Město bude kupovat v 1. etapě 70 spotřebičů, 60 se sklokeramickou deskou a 10 s indukcí. Pro nákup
tohoto množství je potřeba upravit rozpočet výdajů bytového hospodářství o 300 tis. Kč na nákup elektrických
sporáků.
ZM vzalo informaci na vědomí a odsouhlasilo nákup sedmdesáti nových elektrických sporáků od společnosti
ELEKTROWORLD a navýšení rozpočtu výdajů na tento nákup o 300 tis. Kč.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtového opatření rozpočtu města Luby č. 1/2021. Předmětem
rozpočtového opatření je zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu o 1 247 tis. Kč, což je daň ze zisku za obec za rok 2020,
a navýšení výdajů o 250 tis. Kč, příspěvku Základní umělecké škole na opravy (výměna radiátorů a rozvodů tepla).
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření rozpočtu města č. 1/2021.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé schválili bezúplatný převod (darování) pozemku části p. č. 433/1 (cca 1100 m2) v kat. území Luby I
Karlovarskému kraji za účelem vybudování na tomto pozemku ZZS Karlovarského kraje v Lubech novou stanici
zdravotnické záchranné služby.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM schválilo prodej pozemků části p. č. 2659/1 (cca 30 m2) a části p. č. 425 (cca 170 m2) v kat. území Luby I
manželům Kuskovým.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé schválili prodej pozemku části p. č. 1257/6 (cca 20 m2) v kat. území Luby panu Kárníkovi.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost pana Břetislava Pokorného o pronájem pozemku části p. č. 1780/2 (256 m2) v kat.
území Luby I a schválili a záměr tento pozemek pronajmout.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo schválilo záměr pronajmout pozemek část p. č. 1891/2 (260 m2) v kat. území Luby I. Tuto část
pozemku má v pronájmu pan Kaša, ten se pronájmu vzdal a o nový pronájem části p. č. 1891/2 požádala paní
Kupčáková.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo záměr pronájmu nebytových prostor v objektu MKS, místnost ve 3NP (20 m2),
v Revoluční ulici č. p. 465, kat. území Luby I. O pronájem těchto prostor požádal spolek Čtyřlístek, z. s., který by
zde chtěl zřídit zázemí pro zaměstnance terénní formy odlehčovací služby.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost ředitele Základní umělecké školy pana Štěříka o příspěvek na rekonstrukci
systému vytápění budovy ZUŠ Luby. Rozpočet akce je 191 tis. Kč. Zastupitelé schválili investiční příspěvek pro
ZUŠ Luby ve výši 250 tis. Kč.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Na základě žádosti ředitelky ZŠ Luby Mgr. Vrbové zastupitelstvo schválilo přijetí nepeněžitého daru (notebook)
ve výši cca 15 000 Kč pro Základní školu Luby od společnosti PENAUR s. r. o.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města bylo seznámeno se dvěma nabídkami na umístění úložných boxů sloužících pro výdej
objednávek z e-shopů, a to OX BOX a Z-BOX. Vzhledem k tomu, že v Lubech je již jeden výdejní box umístěn –
Alza BOX, zastupitelé se shodli, že vyhoví pouze jednomu zájemci. Zásilkovna s.r.o. nabídla úhradu za pronajatý
pozemek, OX BOX ne, proto zastupitelé schválili umístění Z-Boxu v Lubech a pověřili starostu k jednání
a specifikaci místa, kde bude Z-BOX umístěn.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
♦ Předseda kontrolního výboru pan Holiš předložil zastupitelstvu upravený plán činnosti Kontrolního výboru ZM
Luby na rok 2021. Zastupitelstvo města schválilo upravený plán činnosti Kontrolního výboru ZM Luby na rok
2021.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
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♦ ZM projednalo žádost společnosti Linka bezpečí, z. s., o pokračování spolupráce formou finanční podpory. Na
základě předchozí spolupráce požádali o finanční podporu ve výši 10 000 Kč. Finance, které společnost takto
získá, umožní pokračovat v provozu krizové linky. V roce 2018 podpořilo město Luby Linku bezpečí částkou
2 000 Kč, v roce 2019 částkou 4 000 Kč, v loňském roce to byla částka ve výši 5 000 Kč.
ZM schválilo návrh na poskytnutí finanční podpory ve výši 4 000 Kč.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo návrh směrnice č. 1/2021, o stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných
městem Luby, vyplývajících z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli. Přílohou směrnice jsou aktualizované Zásady
hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Luby.
Zastupitelstvo města schválilo směrnici č. 1/2021, o stanovení povinností ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných městem Luby vyplývajících z jejich funkce ve vztahu ke zřizovateli.
Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města bylo informováno o spotřebě tepelných energií v příspěvkových organizací zřizovaných
městem Luby. Vzhledem k tomu, že některá zařízení byla podstatnou část roku uzavřena nebo v omezeném
provozu, očekávaly se výraznější úspory za energie. V ZŠ Luby však došlo k neúměrné spotřebě za topení, a to
v obou budovách školy. Spotřeba v budově dolní školy byla již s vedením školy řešena od září 2020, kdy byly
vytápěny i nevyužívané prostory – k nápravě došlo v lednu 2021, kdy byly namontovány nové termohlavice
u radiátorů topení. Horní budova školy byla ze strany vedení města navštívena po zjištění neúměrné spotřeby ve
škole v druhé polovině března, kdy se budova školy vytápěla, ačkoliv probíhala distanční výuka žáků. Ředitelka
školy byla vyzvána k přijetí opatření. Naopak k výrazným úsporám došlo v MŠ Luby a DDM a ŠD Luby a ve
sportovní hale a šatnách haly. Ve sportovní hale loňský rok došlo k zateplení budovy, správce haly přijal opatření
a halu pouze temperoval. K nárůstu spotřeby došlo i v ZUŠ Luby, zde však došlo k 1.8.2020 k výměně ředitelů
organizace.
Povinnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Luby jsou obsaženy ve směrnici „Zásady
hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Luby“ ze dne 16.3.2009.

Spotřeba
ZŠ Luby - Dolní škola (v GJ)
ZŠ Luby - Horní škola (v GJ)
Sprotovní hala - tělocvična (v GJ)
Sportovní hala - šatny (v GJ)
MŠ Luby (v GJ)
ZUŠ Luby (spotřeba v kWh)

2016
371
817,7
503,5
152,3
829,2

2017
415,2
770,3
477,1
163,2
806,4

2018
416
718
454,5
153,8
711,6
41082

2019
477
1014
423,8
175,2
948
44936

2020
549
902,7
325,7
100,7
672
47272

Průměrná
Skutečná
Změna k
spotřeba za
průměrné úhrada za rok
roky 2016 spotřebě % 2020
2019
420
31 343 957 Kč
830
9 565 556 Kč
465
-30 204 056 Kč
63 090 Kč
161
-38
824
-18 421 019 Kč
43009
10
54 847 Kč
CELKEM

1 652 525 Kč

Zastupitelé města pověřili Finanční výbor ZM Luby, aby věc projednal spolu se závěrečnými účty města
a zřizovaných příspěvkových organizací a zastupitelstvu města navrhl možnosti řešení.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé města byli starostou informováni, že od nového roku platí nové zákonné normy týkající se oceňování
věcných břemen, kdy se se společností ČEZ Prodej, a.s. město Luby nemůže dohodnout na požadované částce
jednorázové úhrady za věcné břemeno ve výši 10.000,- Kč za pozemek. Proto starosta navrhl, aby v případě, kde
by se bránilo rozvojovým potřebám města nebo potřebám občanů např. při výstavbě RD, byla akceptována cena
minimálně dle znaleckého posudku. Výše úhrady bude vztažena již k některým z měsíců leden až březen 2021 ZM
Luby schváleným smlouvám o věcných břemenech.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 24. května od 16 hodin v budově
MěÚ, 2. poschodí, místnost č. 13.
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