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Ordinace MUDr. Fučikovské bude přestěhována
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás informovat o chystaném záměru stavebních úprav – vybudování
bezbariérového vstupu do zdravotního střediska.
Již v září minulého roku byla podána žádost o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS2
Severozápad na projekt „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury ve městě“. Projekt se skládá ze tří
samostatných stavebních objektů – 1. propojovací schodiště mezi školami, 2. revitalizace parku u dolní
školy a právě 3. přístavba výtahu a stavební úpravy zdravotního střediska. (Minulé zastupitelstvo v zájmu
zajištění bezpečnosti školních dětí rozhodlo, že projekt propojovacího schodiště mezi horní a dolní školou
se bude realizovat bez ohledu na to, jestli bude dotace odsouhlasena či nikoli a stavbu v případě
neposkytnutí dotace by město hradilo z vlastních prostředků). Rozhodnutí, že město Luby dotaci na výše
uvedený projekt získalo, padlo teprve dne 22.1.2015. Znamená to tedy, že realizace celého projektu
v hodnotě 11,8 miliónů korun bude hrazena z 85 % z dotace, na zbytku se bude spolupodílet město Luby.
S realizací projektu budou spojeny stavební práce, které částečně znepříjemní každodenní chod našeho
městečka – především pak úpravy ve zdravotním středisku by částečně znemožnily plynulý chod
ordinace. Každý z nás již jistě prošel nějakými stavebními úpravami ve vlastním bytě/domě a tak má
v živé paměti nepořádek a hluk spojený s bouráním a novými instalacemi.
Přistoupili jsme proto k provizornímu řešení a nabídli paní doktorce Fučikovské, aby dočasně
přestěhovala ordinaci do náhradních prostor. Paní doktorka především v zájmu pacientů s návrhem
souhlasila. Znamená to tedy, že zhruba od února do července bude ordinace MUDr. Fučikovské
přestěhována do budovy dolní školy. (Přesné datum přestěhování i s ordinačními hodinami bude následně
upřesněno).
Všem občanům chceme poděkovat za pochopení, vstřícnost a trpělivost s nastalými „polními
podmínkami“ – odměnou nám bude zrekonstruovaná budova zdravotního střediska. Dík patří i MUDr.
Fučikovské za její ochotu a rychlou reakci na vzniklé problémy. Zároveň děkujeme paní ředitelce
Mgr. Vrbové za poskytnutí náhradních prostor v dolní škole.
Ing. Anita Černíková, starostka města

STONOŽKA 2014/2015
Společnost Scio se testování žáků a studentů věnuje více než 10 let. Každý rok spolupracuje se 40 % škol
v České republice. Naše škola se již pravidelně zúčastňuje testování žáků 9. tříd s názvem Stonožka. Test
je jednoduchý diagnostický nástroj, který pomůže jak žákům, tak i učitelům v dalším rozvoji. Testování
s názvem Stonožka je připravené pro rychlé a jednoduché získání zpětné vazby a porovnání se se
zapojenými školami. Výstupy jsou zaměřeny na zjištění problematických míst výuky a odhalení rezerv
žáků. Výsledky jednotlivých testů poskytnou dětem užitečný pohled na to, co umí a v čem se ještě musí
zlepšit, pokud budou chtít studovat na SŠ. Nám učitelům umožní sledovat výsledky žáků ve srovnání
s jinými základními školami i víceletými gymnázii, a tak zlepšovat kvalitu výuky na naší škole.
V letošním školním roce se testování na podzim 2014 zúčastnilo v celé ČR přes 19 200 žáků z 674 škol.
Našich deváťáků bylo 25. Byli testováni z obecných studijních předpokladů (60 minut na 60 otázek),
z matematiky (60 minut na 30 otázek) a z českého jazyka (45 minut na 40 otázek). A jak v celkovém
hodnocení dopadli naši letošní deváťáci? Oproti minulým rokům o poznání hůře. My, učitelé, jsme tento
výsledek předpokládali, protože přístup některých potencionálních studentů z řad 9. třídy ke svým
školním povinnostem hodně pokulhává. U mnohých jednotlivců i pořádně kulhá. Vždyť někteří žáci ani
nepociťují potřebu připravit se na přijímací zkoušku na střední školu, proto se do přípravných hodin,
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hlavně z matematiky, vůbec nepřihlásili. Přitom jim naše škola nabídla cvičení z českého jazyka
a z matematiky zdarma. Tomu přístupu ke vzdělání odpovídá i výsledné hodnocení jednotlivých testů našich
deváťáků. Svými výsledky se v matematice řadí mezi průměrné žáky, polovina zúčastněných škol měla lepší
výsledky než my. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší
škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni
jejich studijních předpokladů. Pokud bychom se smířili s tímto strohým hodnocením, nezní to zle. Avšak
každý dospělý si je dnes vědom, že chce-li v životě uspět, je potřeba být nadprůměrným alespoň v jednom.
Paní učitelka Mgr. M. Černíková přeje svým žákům, aby toto pochopili ještě dříve, než dospějí. Zároveň chce
apelovat na ty žáky, kteří se do průměru dostali díky svým nadprůměrným spolužákům, aby neusínali na
vavřínech a věnovali studiu náležitou pozornost. Vyzdvihnout by chtěla jmenovitě úspěch Jana Hošťálka,
který v matematice byl úspěšný na 99 %.
V českém jazyce byly sice výsledky našich deváťáků nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy a máme lepší
výsledky než 80 % zúčastněných škol, jenomže v předchozích letech jsme měli lepší výsledky než 90 % škol.
Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní
potenciál žáků v českém jazyce využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni
jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad své možnosti.
Tato zpráva společnosti SCIO by mne, učitelku češtiny, měla jistě těšit, ale není tomu úplně tak. S dětmi
pravidelně pracuji na podobných typech úkolů při samotném probírání nového učiva už od 6. třídy.
Upozorňuji je na pravopisné, gramatické i stylistické jevy, které se v různých podobách v testech vyskytují.
Třeba jako tzv. chytáky. I tento test obsahoval několik téměř identických úloh, které jsme již společně řešili.
Z analytické části zprávy jsem zjistila, že složitější úkoly naše děti zvládají velice dobře, avšak s těmi snazšími
mají větší problémy. Čeština je povinný maturitní předmět, zadání didaktických testů z českého jazyka pro
maturanty je podobné jako u testů z projektu Stonožka.
V kolektivu 25 testovaných deváťáků byli i tací, kteří v některých z testů dosáhli hodně podprůměrného až
velice slabého výsledku (15 % nejhorších). Avšak pět dětí se může pyšnit extrémními výsledky žáků v rámci
škol stejného typu. V daném předmětu dosáhli vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku (15 %
nejlepších). V testu z obecných studijních předpokladů zazářili tři žáci, v českém jazyce čtyři a v matematice
dva. Za zmínku jistě stojí, že žák Jan Hošťálek exceloval ve všech třech testech.
Individuální zprávu o výsledku testování dostali všichni žáci. Můžou z ní vyčíst jak výsledky jednotlivých
testů v porovnání se svými spolužáky, s žáky z jiných ZŠ nebo žáky víceletých gymnázií, tak i výsledky
z části jednotlivých testů (které úkoly zvládá žák nadprůměrně, průměrně, nebo dokonce špatně). Každý
deváťák by si však měl uvědomit, jestli vůbec má předpoklady ke studiu na střední škole, jestli je pilný a má
dostatek vůle věnovat se studiu. Ještě je čas zvážit výběr svého povolání. My, učitelé, budeme svým
absolventům jako každoročně přát jenom to nejlepší. Jak úspěch ve škole, tak i v budoucím pracovním
i osobním životě.
PaedDr. Lenka Fialková

Nabídka dTestu
… Také občané Vaší obce se totiž mnohokrát denně ocitají v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají
s nejrůznějšími úskalími. Velké riziko na ně číhá například na předváděcích akcích a při podomním či pouličním
prodeji. Mnozí občané kvůli nim přišli o životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta a některým jsou odváděny
srážky z důchodu. V takových, ale i v mnoha méně kritických situacích je důležité znát svá práva i povinnosti
a vědět, na koho se obrátit pro radu. Nabízíme proto i občanům Vaší obce bezplatně:
• poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 9 – 17 hodin, běžný
telefonní tarif),
• průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech v podobě našich tiskových
zpráv,
• možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím naší služby VašeStížnosti.cz na webové
adrese www.vasestiznosti.cz,
• populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti" zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej a mnoho
dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech (triky obchodníků,
koupě ojetého vozu a další),
• samolepky „Nevhazujte reklamu" a „Prodejci, nezvoňte" určené k volné distribuci.
Velice uvítáme Vaši pomoc při informování občanů Vaší obce o možnosti konzultovat jakýkoliv spotřebitelský
problém s naší poradenskou linkou či upozornění na možnost řešení sporu mimosoudní cestou.
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Policajti se utrhli ze řetězu. Klidně vás bezdůvodně seberou.
Tento článek byl před několika dny uveřejněn na online deníku Aktuálně.cz
(http://www.aktualne.cz) a protože uvedené jednání policie může potkat každého z nás,
považuji za vhodné s ním seznámit i naše čtenáře. Autorem je Martin Fendrych. Článek otiskuji
se souhlasem šéfredaktora Pavla Tomáška, kterému i jménem čtenářů Lubského zpravodaje
děkuji.
Jan Kreuzinger
Komentář Martina Fendrycha: Stává se, že policisté chtějí, abyste se legitimovali, ale nemají k tomu zákonný důvod.
Jenomže oni nejsou nadlidé, nějací bozi, kteří vás smějí buzerovat, jak chtějí.
Taková u nás běžná věc. Nelíbíte se policajtovi, nebo má špatnou náladu, nebo se mu něco nezdá, a šup, hned po vás chce
doklady. Potíž je v tom, že policie může žádat „prokázání totožnosti“ jen za podmínek, které určuje zákon o policii. Vědí to
policisté? Všichni zjevně ne.
V sobotu se v Praze na Staroměstském náměstí konal happening Vzkaz pro Putina. Na akci byl pracovně fotograf Aktuálně.cz
Ludvík Hradilek. Popsal, co se dělo: „Mezi demonstranty se pohybovalo asi pět lidí s ruskými vlajkami, kteří se
s proukrajinskými demonstranty hádali. Demonstrace spočívala ve vytvoření nápisu z lidských těl a lidé s ruskými vlajkami
vytvoření takových nápisů narušovali. Opodál stála dvoučlenná hlídka státní policie. Poodešel jsem k nim a dotázal se, zda by
demonstranty neoddělili.“
Jeden policista se zeptal: „Vy jste kdo?“ Hradilek: „Fotograf.“ Policista: „Oficiální?“ Hradilek: „Nerozumím... nejsem
organizátor. “Policista: „Občanský průkaz. “Hradilek: „Z jakého důvodu? “Policista: „Jménem zákona o policii. “Hradilek se
odmítl prokázat, když nezná konkrétní důvod. Policista: „Od této chvíle jste omezen na osobní svobodě, nebudeme to řešit
tady, ale na služebně... Vytáhněte ruce z kapes, vyčkáme příjezdu hlídky.“
Fotografa Hradilka pak odvezli na služebnu, kde s ním zacházeli jako se zločincem. – Ta událost působí trochu komicky, ale
moc legrační není. Vypadá to, jako by měl policajt právo kdykoliv vás kontrolovat. Třeba jen proto, že ho oslovíte. Ale tak to
není. Jeho role je jiná. Není to žádný pán, žádný bůh v uniformě, který vás může po libosti buzerovat. Natožpak sebrat a odvézt
na policejní stanici, kde vám dokonce nasadí pouta.

Hodně široký paragraf, ale ne dost široký
Zákon o policii, paragraf 63, hovoří o prokázání totožnosti. Kdy ji smí policista zjišťovat? Když jste podezřelí ze spáchání
trestného činu nebo správního deliktu. To fotograf nebyl. Když se zdržujete v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že
se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky. To se Hradilka taky netýkalo. Když se
bezdůvodně zdržujete v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně
ohrozit. Nic z toho se fotografa netýkalo.
Když je od vás požadováno vysvětlení. Nebylo. - Když odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby. Zase vedle. Když vstupujete do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto
objektu, prostoru anebo místa vycházíte. Ne. - Když máte na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně
může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Ne. - Když se zdržujete v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu
nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události. Ne.
Když máte být předvedeni na žádost příslušného orgánu. Hradilka se to opět netýkalo. - Jste-li oznamovatelem podezření ze
spáchání trestného činu nebo správního deliktu. Hradilka se netýká. Žádný trestný čin nebo správní delikt neoznamoval.
Oznámení správního deliktu je terminus technicus, ohlásíte policii, že jste oznamovatel a co se událo. Nic takového fotograf
nedělal, nebyl oznamovatelem.
Dál může policie chtít prokázání totožnosti na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem atd. Nic. –
A nakonec na to má policie právo při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného
pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.
Jak vidíme, paragraf 63 je hodně široký, leccos se do něj vejde, ale nikoli případ Ludvíka Hradilka. Pak ovšem nesměl být
zadržen a předveden. Chyběl k tomu zákonný důvod. Policista mu měl vysvětlit, na základě čeho žádá, aby se legitimoval. To
neučinil. A nejen to. Ona hlídka měla být na ulici, střežit bezpečnost. Místo toho zatkla Hradilka, který nikoho neohrožoval,
jen se na něco zeptal. Zřejmé porušení zákona o policii.

Jak policie zareaguje? Zase se rozhostí ticho?
Na policejní stanici (Bartolomějská číslo 14) Hradilka vezli za použití houkačky. Zvláštní. Nepochybně naprosto zbytečné.
Přinutili ho vypnout mobil. Pak požádali o občanský průkaz, fotograf jim ho dal. A začalo zdržování. Policista prý nemůže
sepsat záznam, protože Hradilka nemá kdo hlídat. Zadržený se nesměl ani procházet po chodbě.
Nesměl si dělat poznámky. Policista mu zakázal otevřít batoh. Po tři čtvrtě hodině fotograf požádal, zda může zavolat ženě.
Policista: „Tady telefonovat nebudete, dejte mi číslo a nacionále osoby, já jí zavolám.“ Hradilek zapnul telefon, vytočil (údajně
omylem) číslo ženy, řekl, že je v Bartolomějské. Nato byl kvůli „porušení pokynů“ prošacován, vyndali mu věci z kapes
a nasadili pouta! Byl vyfotografován, trojportrét. Celé to trvalo dvě a půl hodiny. Poté Hradilka policisté propustili.
Dodejme, že paragraf 64 zákona o policii říká: Předvedení osoby nesmí překročit dobu nezbytně nutnou pro zjištění její
totožnosti. – Hradilkova totožnost vůbec neměla být zjišťována. Ale když byl odvezen na stanici a dal policii občanku, měl být
ihned propuštěn, neboť jeho totožnost byla jasně prokázána.
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Shrňme si to. Občan se na něco slušně zeptá policisty a následuje dvě půl hodiny trvající buzerace i s nasazenými pouty.
Policisté nejednali podle zákona. Dělali si, co chtěli. Zákon o policii je jasný dokument, jeho paragrafy jsou zcela
srozumitelné, není třeba advokáta nebo nějaký speciální výklad, aby je člověk chápal. Proč je tedy zasahující policisté neznali
nebo nechápali?
Začíná být zřejmě běžné, že policie „využije“ paragrafu o prokázání totožnosti, ač nemá žádný důvod. Připomínám případ
neuvěřitelné perlustrace Otakara van Gemunda. A znám další podobné situace. Podstatný je smysl, proč policii máme. Má nám
sloužit, chránit nás, nikoli občany buzerovat, bezdůvodně zadržovat, předvádět, poutat.
Policista není „nedotknutelný“, můžete se ho na něco klidně zeptat, požádat ho o pomoc či asistenci. Věřím, že spousta z nich
vám normálně, v klidu pomůže. A ještě něco, policista musí umět zdůvodnit, co dělá, proč to dělá. Při žádosti o prokázání
totožnosti musí umět vysvětlit, jaký má zákonný důvod ke svému počínání. Musí se striktně držet zákona, nesmí dělat nic, co
mu zákon nepovoluje.
V případě fotografa Hradilka byl zákon o policii zjevně zneužit, postaven na hlavu. Nejde o to, že je fotografem Aktuálně.cz.
Týká se to jakéhokoli občana. - Jaká bude reakce policie? Jako vždycky se rozhostí mlčení? Pokud takové zdánlivě drobné
delikty, pochybení, zneužití postavení policisty bude procházet, za nějaký čas se to stane úplně normálním. Ale ono to není
vůbec normální. Je to nezákonné. Je to skandální.
autor: Martin Fendrych

Můj zvířecí kamarád
Doma máme tři kočky, nejvíce se však
mazlím s černým kocourkem jménem
Čertík. Je velice přítulný. Ve svých dvou
letech jsem nechápala, že když je
kocourek černý, není špinavý. Maminka
se jednoho slunného dne rozhodla umýt
podlahu na chodbě. Z povzdálí jsem ji
pozorovala a říkala jsem si, jak ta pěna
voní a je hezky průzračná. Najednou jsem
se Čertíkovi připletla do cesty. Řekla jsem
mu:
„Fuj, Čertí, ty jsi ale špinavej! Musíme tě
vykoupat.“ Napadla mě voda v kýblu,
kterou maminka myla podlahu. Popadla
jsem Čertíka a hodila ho do kýble
s vodou. Ozvalo se hlasité „ Mňááúú.“
Zalekla jsem se, i maminka se lekla, ale
okřikla mě: „ Co to děláš, seš normální?“
V tu chvíli mi to normální přišlo, protože
v pohádkách, když byl někdo černý, byl
špinavý. V mé hlavičce se mi toho tolik
míchalo. Bylo mi hrozně, nevěděla jsem,
jestli mám brečet nebo utéct. Naštěstí
Čertík rychle vyskočil, otřásl se a utekl
bleskově ven.

Inzerce
Pronajmu byt 2 + 1 v Lubech
v nájemním domě – zrekonstruovaný,
nově zateplený + plastová okna.
Tel.: 603 780 433

Byl večer a my jsme netrpělivě čekali na
Čertíkův návrat. Nedočkali jsme se, vrátil
se až ráno. Měli jsme velikou radost, že se
mu nic nestalo.
A co se týče mě, nikdy už jsem nic
takového neudělala. Snažím se Čertíka
bránit před mojí mladší sestřičkou.
Paťulkou. Co kdyby také uvěřila
pohádce?
Maya Martin, 6. třída
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci únoru 2015 oslaví významné
životní výročí tito občané města Luby:

PLYNOSERVIS

Bastlová Ingeborg
Matoušková Alena
Vanicseková Gabriela
Zuberová Jiřina

voda-topení-plyn

Martin Forrai

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

•

Pozvánka na koncert
Statek RIEDELHOF v Eubabrunnu Vás zve na
kulturní akce, na kterých se představují umělci
z různých zemí s různými hudebními žánry. Každý
měsíc uvedeme konkrétní nabídku.
V sobotu 21. února od 20.00 hodin vystoupí:
STRING BLOW TRIO + host
V podání mnoha nástrojů se vydáte na hudební
cestu vlastní interpretace písní těchto umělců: Ray
Charles, Duke Ellington, Carlos Jobim, Stevie
Wonder, Bill Withers, Fats Waller, Josef Kosma
a další.
Vstupné pro české návštěvníky je 5,- €.

•
•
•

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

Jak šel život v roce 2014
Tak jako každým rokem bychom Vás chtěli informovat o populačním vývoji v Lubech. V krátkém
přehledu se podívejme, které významné životní události nás potkaly.
Nejdříve si uvedeme narození dětí, jejichž počet oproti roku 2013 značně klesl. V Lubech se během
loňského roku narodilo 12 dětí, z toho 5 chlapečků a 7 holčiček.
Další radostnou událostí je uzavření manželství. 5 párů uzavřelo manželství v Lubech, (pro zajímavost
v Novém Kostele a Kopanině uzavřelo manželství celkem 9 párů.
K nejsmutnějším událostem patří úmrtí. V loňském roce nás opustilo 18 občanů. V tichém zármutku
vzpomínáme na ty, kteří již mezi námi nejsou (řazeno dle abecedy):
Vilém Černý, Andrej Dvorožňák, Ján Galus, Pavel Gontkovič, Josef Haluška, Růžena Hosáková, Marie
Hrbková, Josef Hruška, Gertrud Lustkandlová, Růžena Mikulová, Pavla Pelcová, Marie Plhalová, Hana
Skálová, Josef Vanicsek, Anna Veverková, Bohuslav Vodička, Jaroslav Winkler a Ludmila Zábojníková.
Dále se v roce 2014 z Lubů odstěhovalo 53 občanů a 52 občanů se do Lubů přistěhovalo. K dnešnímu dni
(19.01.2015) je v Lubech přihlášeno 2 294 občanů, z toho 93 je cizinců.
Pro srovnání uvádíme tabulku jednotlivých let:
Statistika
Narození
Úmrtí
Sňatky (uzavřené v Lubech)
Odstěhovaní
Přistěhovaní

rok 2012
16
26
4
62
37

rok 2013
23
16
11
85
68

rok 2014
12
18
5
53
52
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Vyberte si v knihovně

Ingrid Hedström: Noc ve Villette.
Detektivní příběh vyšetřující soudkyně Martine Poirotové z pera švédské novinářky a spisovatelky byl
nominován na nejlepší švédský kriminální román roku 2009.
Městečko Villette ožívá každoročním svatojánským procesím: středověké uličky a náměstí starobylého
centra zaplní zvědaví novináři, desítky vystupujících a stovky návštěvníků. Jako blesk z čistého nebe však
místní i hosty den nato zasáhne zpráva o trojnásobné vraždě mladých dívek z nedaleké vesnice – smrt je
zastihla cestou domů z oslav.
Sam Christer: Odkaz Stonehenge.
Napínavý thriller, v němž nechybějí záhadné kódy, mystické symboly a množství detailů z historie
dodnes tajemstvím opředeného Stonehenge, je zdařilým dílem vycházející hvězdy žánru dobrodružných
konspiračních příběhů.
Zuzana Koubková: Boleslav, příběh bratrovraha.
O Boleslavovi I. víme z dějin, že zavraždil svého bratra Václava. Kníže Boleslav však byl především
vynikající vládce a politik, který se zásadně zasloužil o vznik českého státu. Příběh z pera oblíbené české
autorky vypráví o osudech této významné postavy našich dějin.
Robert Karjel: Švéd.
Román přináší strhující příběh ze zákulisí tajných služeb, kde není nic tak, jak se jak zprvu zdá, a každý
hraje svou vlastní hru. A mezi řádky svižně napsaného thrilleru prosvítají znepokojivé otázky: Jak bránit
právo a bezpečí v dnešním globalizovaném světě? Kam až zajít při boji s terorismem?
Sara Pooleová: Zrada Borgiů.
Historický thriller. Je léto roku 1493 a Rodrigo Borgia je jako Alexandr VI. papežem už téměř rok.
Francesca, dvorní travička nejproslulejší a nejnebezpečnější rodiny v Itálii, se nadále musí snažit ze všech
sil, aby ho ochránila. Staří nepřátelé nespí a z Florencie se blíží další hrozba v podobě fanatika, který je
odhodlaný zničit všechno, co se zavázala chránit. Francesca musí v tajných kryptách i rušných ulicích
Říma bojovat s vlastními démony a odhalovat spiknutí. A třeba kvůli tomu i sama umřít…
Vlasta Tomanová, knihovnice

Divotvorný hrnec
Kdo se prošel v pátek 16. ledna kolem osmé hodiny ranní chodbami naší základní školy, potkal
vyfešákované kluky i dívenky v zajímavých outfitech. To se žáci 6., 7. a 8. třídy právě chystali do
Západočeského divadla v Chebu. Pro většinu šesťáků byla návštěva tohoto divadla první.
Muzikál Divotvorný hrnec měl premiéru v Chebu 9. listopadu 2013 a stal se hitem sezóny. Jedná se
o koprodukční projekt Západočeského divadla v Chebu, Karlovarského městského divadla
a Karlovarského symfonického orchestru s živým doprovodem.
Muzikál, v originále Finianova duha, je dílem amerických autorů Burtona Laneho, Edgara Yip Harburga
a Freda Saidyho. Toto dílo jako první propojilo černošskou hudbu s broadwayskou elegancí, která
oslavuje hojnost a bohatství. Divotvorný hrnec přeložili Jiří Voskovec a Jan Werich, kteří děj příběhu
výrazně počeštili. Sociální témata, jež libreto přináší, byla však zachována.
Výkony herců, tanečníků i hudebníků diváci ocenili nejen velkým potleskem v samotném závěru
muzikálu, tleskalo se i v průběhu představení. A jak se vystoupení profesionálů ze tří uměleckých
subjektů působících v Karlovarském kraji líbilo našim dětem? Líbilo, zněla nejčastější odpověď. Avšak
otázka, kterou mi položila
dívenka ze 6. třídy po skončení
představení, mluví za vše. „Paní
učitelko, kdy pojedeme do
divadla příště?“
Naši žáci byli krásní nejenom na
pohled, uměli se v divadle
i pěkně chovat. A to je fajn.
PaedDr. Lenka Fialková
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Plán akcí turistického oddílu TJ Strunal Luby
na 1. pololetí 2015
Únor:

„Velký okruh“
běžky, od Moravů na Vysoký Kámen a zpět k ZŠ - cca. 17 km. Organizuje M. Plzáková.

Březen: 22.3 2015 - „Jarní rozchození“ – cca. 10 km
pěší turistika, vlakem do Velkého Luhu, pěšky Lomnička, Flussberg, Luby.
Organizuje P. Koudelka.

Duben: „Luby, Nový Kostel, Horka, Luby“

cyklo - okruh na odpoledne, který se (s obměnami) bude konat pravidelně každý čtvrtek.
Sraz vždy v 15.00 hodin u hasičské zbrojnice. Organizují Koudelkovi.

Květen:
1.5.2015

„Lubská desítka“ = 10 km
pěší turistika - okruh kolem Lubů, start a cíl na golfu. Organizuje TO a pan J. Desort.

8.5.2015

„Památné stromy zámeckého parku Kynžvart“- cca 10 km
auty do Kynžvartu a tam pěší turistika. Organizuje P. Plzák.

23.5.2015 „Okruh kolem nádrže Medard Sokolov“ - cca 15 km
cyklo - doprava do Sokolova vlakem. Organizuje P. Koudelka.

Červen: „Povodím Stebnického potoka“
pěší kombinovaná s auty, upřesní se. Organizuje P. Koudelka.

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

Všechny akce jsou pořádány pro širokou veřejnost!
Pravidelné schůze Turistického oddílu se konají každé 2. pondělí v měsíci
od 17.30 hodin v restauraci U Brčiho.

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Skála, Šíma, Vrbová, Záplata. Omluveni: p. Plzák.
♦ Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 940/4 (550 m2) v kat. území Luby I manželům Davídkovým (všichni
pro).
Zastupitelstvo schválilo pronájem (propachtování) pozemků v kat. území Luby I, a to p.č. 1161/2 (8798 m2),
p.č. 2234 (1173 m2) a p.č. 2507/4 (53657 m2), společnosti Naturland s. r. o. (všichni pro). Podmínkou pronájmu
bude zachování přístupu k zahrádkám přes p.č. 1161/2 a zemědělská činnost, která nebude omezovat okolní
vlastníky nemovitostí.
ZM schválilo záměr prodat pozemky část p.č. 985/8 (cca 1200 m2) v kat. území Luby I a část p.č. 577 (cca
310 m2) v kat. území Luby I (všichni pro).
ZM schválilo odkoupení pozemků od pana Aloise Vynáhlovského do vlastnictví města části p.č. 38/1
(cca 100 m2) v kat. území Výspa za cenu 20,- Kč za 1m2 (všichni pro). Na těchto pozemcích by Turistický
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oddíl TJ Strunal Luby chtěl v rámci svých aktivit upravit prostranství kolem pomníku padlých v 1. světové
válce.
Zastupitelé byli seznámeni s návrhem rozpočtu bytového hospodářství města Luby pro rok 2015 (viz. příloha
na MěÚ). Návrh vychází z předpokládaných příjmů z nájemného ve výši 5.860 tis. Kč, předpokládaných
nutných výdajů na správu a běžnou údržbu hrazenou majitelem ve výši 2.273 tis. Kč. Rozdíl mezi
předpokládanými příjmy z nájemného a výdaji na správu a běžnou údržbu činí 3.587 tis. Kč, z této částky je
nutné ještě uhradit splátku úvěru a úroků z úvěru ČSOB (úvěr na nová plastová okna a dveře v panelových
domech) ve výši 1.280 tis. Kč a k dalšímu použití zbyde ještě 2.307 tis. Kč. Správce domovního a bytového
fondu města předložil zastupitelům návrh mimořádných oprav v roce 2015 (viz. příloha na MěÚ) ve výši
940 tis. Kč.
Zastupitelé schválili návrh rozpočtu BF na rok 2015 (všichni pro). Pro navržené mimořádné opravy BF pro rok
2015 hlasovali také všichni přítomní zastupitelé.
Pan Knapčík seznámil zastupitele s plněním plánu mimořádných oprav v uplynulém roce. Vyčíslil skutečné
náklady na jednotlivé opravy a porovnal je s rozpočtem. ZM vzalo informaci o hospodaření BH na vědomí.
Zastupitelé schválili podání žádosti do Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad na projekt
„Revitalizace vybraného území v centru města Luby“ o maximálních celkových nákladech (způsobilých
výdajích) 9 523 634,- Kč (všichni pro). Dále ZM chválilo zajištění financování tohoto projektu v minimální
výši 15 %, tj. 1 428 545,- Kč z vlastních zdrojů a předfinancování projektu ve výši 100 % celkových nákladů
projektu, tedy 9 523 634,- Kč z rozpočtu města (všichni pro). Zastupitelé také projednali a odsouhlasili zajištění
finanční udržitelnosti projektu z budoucích rozpočtů města a zajištění personální udržitelnosti projektu
zapojením zaměstnanců města, správy bytového fondu a to po dobu minimálně 5 let od ukončení jeho realizace
(všichni pro).
Paní Dvořáková přednesla zastupitelstvu města výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2014. Tato výroční zpráva byla vypracována
v souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. Zastupitelé vzali předloženou zprávu na vědomí.
ZM se sešlo na pracovní poradě, kde projednávalo problém bytového hospodářství. Výsledkem těchto jednání
by měla být nová koncepce města v oblasti bytové politiky. Ing. Černíková přednesla zastupitelstvu
problematiku uzavřených nájemních smluv, ze které by měla vycházet koncepce bytové komise. Dále paní
starostka navrhla schůzku členů bytové komise s právníkem města, který by je blíže seznámil s problematikou
nájemních smluv a možnosti jejich ukončení v případě neplacení nebo jiného porušování nájemní smlouvy.
Bc. Pavlovský vznesl požadavek, aby město zadalo dvěma nezávislým právníkům písemné vypracování
postupu na vyklizení bytu neplatiče nebo jiného nájemníka, který porušuje nájemní smlouvu. Na základě těchto
doporučení bude město a bytová komise dále postupovat při uzavírání nájemních smluv nebo jejich ukončení.
ZM proti navrženému postupu nic nenamítlo, proto paní starostka tento bod ukončila s tím, že bude tato otázka
dále projednávána.
Zastupitelé se sešli, aby řešili problém financování sportu v Lubech. Tento problém je dlouhotrvající, protože
již v minulých letech některé sportovní organizace nebyly schopny včas a správně podle pravidel města
vyúčtovat poskytnutý příspěvek. V minulém volebním období nebyl tento problém vyřešen, proto byl Mgr.
Plzák, předseda komise školství, mládeže a tělovýchovy, vyzván, aby se komise sešla a hledala nějaké řešení.
Protože problém se týká sportovního klubu TJ Strunal, byl na zastupitelstvo pozván pan Ladislav Fara a pan
František Málek, aby seznámili ZM s potřebami oddílu kopané. Poté proběhla k problému financování sportu
rozsáhlá diskuse, ale nakonec nedošlo k návrhu nějakého konečného řešení. Zástupci fotbalu byli vyzváni, aby
do konce února 2015 předložili podrobný rozpočet na činnost klubu i provozní náklady sportovního areálu,
a zastupitelé budou dále hledat cestu, jak sportovní aktivity hlavně dětí a mládeže v Lubech zachovat. ZM dále
schválilo finanční příspěvek ve výši 40 000,- Kč pro sportovní oddíl kopané, aby bylo možné zahájit jarní
soutěže (všichni pro). O dalším rozdělení příspěvku bude rozhodnuto na některém dalším zasedání ZM.
Zastupitelé se dohodli, že se 27.01.2015 v 15.30 hod. sejdou spolu s fotbalisty na hřišti, aby se seznámili
s veškerým zázemím, které fotbalistům patří.
ZM projednalo žádost pana Aleše Kastla o úpravu územního plánu Luby v rámci řízení o uplatnění územního
plánu. Jedná se o úpravu ÚP týkající se části p.č. 415/1 v kat. území Opatov u Lubů, v současné době je vedena
v ÚP Luby jako NS-plochy smíšené, záměrem pana Kastla je, aby byla vedena v ÚP Luby jako plocha
označená TI-inženýrské sítě. Písemný souhlas vlastníka pozemku pana Aloise Vynáhlovského je součástí
žádosti. Záměrem žadatele pana Kastla je výstavba malé větrné elektrárny o výkonu 0,5 MW na tomto
pozemku.
Zastupitelé rozhodnutí o žádosti pana Kastla odložili, protože chtějí být seznámeni se Smlouvou o spolupráci,
uzavřenou s panem Kastlem 16.06.2008 a s ochotou pana Kastla plnit finanční závazky v této smlouvě
ujednané.
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♦ Zastupitelé byli seznámeni s vyrozuměním Policie české republiky, oddělením hospodářské kriminality,
o provedeném šetření podvodu s doklady sportovního klubu TJ Strunal Luby. Po výslechu pana starosty
Kubeše, paní Šímové, pokladníka TJ Strunal Luby pana Pěnkavy a opakovaného výslechu předsedy Josefa
Heřmánka a po důkladném prostudování výslechů všech zúčastněných osob a zajištěných listinných materiálů
policejní orgán konstatoval, že nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání přečinu podvod
nebo případně jiného přečinu, dále že je nepochybně prokázáno, že došlo ke zneužití firemních razítek
a vystavení fiktivních faktur a že nevznikla prokazatelně žádná škoda. Na podkladě výše uvedených
skutečností byla věc uložena bez dalšího opatření. ZM vzalo informaci na vědomí.
♦ ZM bylo informováno o ROZHODNUTÍ předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým
zrušil Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18.9.2013, o udělení pokuty městu Luby ve výši 200 000 Kč a vrátil věc
ÚOHS k novému projednání. Proti rozhodnutí ÚOHS podalo město Luby rozklad dne 30.9.2013, ve kterém
město Luby navrhuje, aby bylo v řízení o rozkladu zcela vyhověno rozkladu a rozkladem napadené Rozhodnutí
bylo zrušeno. ZM vzalo informaci na vědomí.
♦ Paní starostka navrhla doplnění členů Komise školství, mládeže a tělovýchovy o pana Ladislava Faru a pana
Petra Wernera. Přítomní zastupitelé schválili (všichni pro) pana Ladislava Faru a pana Petra Wernera do funkce
člena Komise školství, mládeže a tělovýchovy.
Na funkci člena sociální komise byla navržena paní Zora Kutmanová. Všichni přítomní schválili paní Zoru
Kutmanovou do funkce člena sociální komise.
♦ Zastupitelé projednali žádost občanského sdružení Traktor klubu Luby – Skalná o finanční příspěvek na chod
sdružení v roce 2015 a následně schválili příspěvek ve výši 6.000,- Kč (všichni pro).
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost místního klubu Skalná-Luby Sdružení Čechů z Banátských Karpat
v České republice o pomoc s organizací celostátního setkání, které se uskuteční 20. června 2015 v Lubech.
ZM schválilo zapůjčení sálu v MKS na tuto akci zdarma a dále pomoc s přípravou prostřednictvím
zaměstnanců odboru SMM (všichni přítomní pro). Konkrétní požadavky na pomoc budou upřesněny v průběhu
příprav akce s paní starostkou a vedoucím odboru SMM Ing. Lukešem.
♦ ZM projednalo žádost spolku Drosera, Sdružení ochrany přírody a krajiny, o finanční pomoc na zajištění
provozu Záchranné stanice pro handicapované živočichy na Bublavě a schválilo finanční příspěvek ve výši
1 500 Kč. Pro poskytnutí finančního příspěvku byli všichni přítomní zastupitelé.
♦ Paní starostka informovala ZM o vyžádání dalších informací od Společnosti pro ranou péči, která požádala
město o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí části nákladů spojených s ranou péčí o jednu rodinu
v Lubech. Na základě získaných informací a po projednání s předsedkyní sociální komise navrhla ZM, aby byl
Společnosti pro ranou péči poskytnut finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč.
ZM navržený příspěvek ve výši 5 000 Kč odsouhlasilo (všichni pro).
♦ ZM projednalo žádost Školního atletického klubu Chodov o finanční podporu ve výši 12-15 tis. Kč na
sportovní přípravu Tomáše Skály, reprezentanta ČR v atletice, a schválilo příspěvek ve výši 15 000,- Kč
(všichni pro).
♦ ZM projednalo žádost organizace Muzeum Cheb, p. o. sponzorský dar ve výši 20 000,- Kč na výstavní projekt
„Poklady Chebska – Schätze des Egerlandes“. Hlavním lákadlem výstavy bude nález 1195 stříbrných
Hallských feniků v Opatově u Lubů. Výstupem pro město Luby by měla být dlouhodobá prezentace města
Luby, výstavní katalog ve 20 výtiscích pro město Luby zdarma a program v Muzeu Cheb pro školní mládež ze
ZŠ Luby také zdarma.
ZM schválilo sponzorský dar pro Muzeum Cheb ve výši 20 000 Kč (7 pro, 1 se zdržel hl.).
♦ Zastupitelstvo projednalo žádost Sportovní unie Chebska o finanční příspěvek na pořádání společenskosportovní akce, vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce okresu Cheb za rok 2014, a žádosti nevyhovělo (všichni
proti).
♦ ZM projednalo žádost Ing. Vladimíra Vrby o odpuštění nájmu za sál v MKS dne 27.03.2015 při pořádání
1. Lubského muzikantského plesu. Žádost zdůvodnil tím, že akci uspořádají pro lubské občany a založí tradici
muzikantských plesů v Lubech, kde budou účinkujícími skupiny, spolky nebo sdružení z Lubů.
Zastupitelé žádosti zatím nevyhověli a uložili paní starostce jednat s žadatelem, zda na zmíněné akci budou
vybírat vstupné. Po získání informací o vstupném budou zastupitele o žádosti znovu jednat.
♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 2. března od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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