Duben
2015

Ročník XXII

Cena 6, - Kč

Z historie domu Chebská č.p. 1
V kdysi vyhlášeném a známém hotelu Mayer (Chebská ulice vedle bývalé pekárny, dnes prostor
s kontejnery na tříděný odpad) vznikla v roce 1947 požární zbrojnice. Ve městě se do té doby
nacházela tři stanoviště hasičů vzdálených daleko od sebe a nedostatečně vybavených.
Většinou se jednalo o provizorní dřevěné
kůlny a stavení. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto o adaptaci budovy č.p. 235
(Chebská ulice, dům hned pod náměstím,
naproti optice), ale kvůli špatnému
technickému
stavu
objektu
bylo
rozhodnuto o přestavbě bývalého hotelu
Mayer na základnu hasičů.
Na městský úřad v Lubech podala
nabídku na přestavbu dne 11. 4. 1947
firma: Národní správa František Krieger,
podnikatelství
staveb
s
pilou
v
Schönbachu u Chebu č. 451 (dnes
Družstevní ulice, J+K PULS) za částku
15.500,- Kčs. Nabídka byla městskou
radou schválena. Práce spočívající ve vybudování dvou bočních vrat a úpravě vnitřní dispozice
objektu pro potřeby hasičů byla provedena v měsíci červnu 1947.
Ve stejné době byla udělena věcná podpora ve výši
8000,- Kč Zemským národním výborem v Praze na
nákup hasičských stejnokrojů a opravu zbrojnice.
31. 5. 1947 byla provedena objednávka na opravu
stříkačky DKW-18 HP za 3000,- Kčs a na dodání
autobaterií 12V 6 MH 10 kap. 150 za částku 5.135,Kčs. Objednávka byla provedena u firmy: Josef
Krejčík (možná Krajčík), národní správce fy. J. Löbl,
jízdní kola, prodej-oprava-součástky, Schönbach
u Chebu, Chebská 452 (bývalá pekárna po roce 1989).
Oprava byla následně u této firmy provedena.
Na oficiálním razítku města Luby bylo na objednávce
v té době (6. 5. 1947) použito ještě málo známé
a krátce používané jméno města – Lubov.
Budova Hotelu Mayer, následně požární zbrojnice,
skončila jako mnoho jiných domů ve městě. Dne
3. července 1953 bylo na schůzi pléna vyhláškou MNV rozhodnuto o zbourání tohoto objektu,
čp. 1 v ulici Klementa Gottwalda, protože: „ … je ve velmi špatném stavu a hrozí zřícením“. Pod
vyhláškou jsou podepsáni tajemník M. Hrubý a starosta J. Krajčík.
Tomáš Lenc
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Cena tepla vyšší – náklady na bydlení nižší
Ve výrobě tepla je to možné. Avizoval jsem to už v loňském dubnovém Zpravodaji. V uplynulém roce
2014 tomu dopomohla ještě nezvykle teplá zima. Bylo jen otázkou, jak se podaří, při tak nízké výrobě GJ
(jednotka tepla) minimalizovat stálé náklady, zejména provozní režii a opravy. Není to jednoduché,
protože po 15 letech provozu je technologie výroby tepla už opotřebovaná a vyžaduje pečlivější údržbu
nebo potom i výměnu.
Cena tepla na blokových kotelnách Tovární a U Pily je 537,74 Kč/GJ bez DPH (v roce 2013 byla
504,86 Kč) a průměrné náklady na topení a ohřev vody jsou 268,- Kč/m2 vytápěné plochy (v roce 2013
byly 291,- Kč).
Cena plynu se díky nákupu podle vývoje ceny na energetické burze daří držet stálé na nízké úrovni.
Navýšení průměrné ceny plynu v roce 2014 bylo 1,5 %. Nákup plynu pro rok 2015 v loňském roce
zkomplikovala situace na Ukrajině, ale nižší cenu plynu jsem udržel.
Koncem roku 2014 jsem podal novému zastupitelstvu návrh k projednání řešení situace, pro snížení
spotřeby plynu na vyrobený GJ zejména v letních měsících,
kdy je třeba topit omezeně nebo pouze na ohřev vody. Výkony stávajících kotlů jsou pro současnou
nízkou potřebu tepla zbytečně vysoké. K jednání zatím nedošlo.
Josef Knapčík

OSMM informuje
Rád bych vám sdělil několik informací, které navazují na minulý článek o odpadech. Od 1. dubna do 31.
října jsou u panelových domů nainstalovány nádoby na bioodpad s četností vývozu 1 x za týden. Jedná se
o 120 nebo 240 litrové popelnice černé barvy s označením bioodpad. Slouží k ukládání biologicky
rozložitelných odpadů rostlinného původu z domácností, který nepřišel do kontaktu se surovinami
živočišného původu – odpad ze zeleniny, brambor, ovoce apod. Kuchyňské zbytky masa, kosti či vaječné
skořápky je třeba nadále ukládat do původních komunálních nádob. Bionádoby mohou samozřejmě
využívat i občané nebydlící v panelovém domě. Další možností je sběrný dvůr v areálu OSMM. Odpad ze
zahrad je možno ukládat dle domluvy na kompostovacím místě v zadní pracovní části hřbitova. Toto jsou
základní možnosti, které jsou k dispozici. V minulém čísle zmiňované domácí kompostéry či nádoby na
bioodpad závisí na výsledku naší podané dotační žádosti.
V posledních 3 týdnech jsme prováděli kontrolu využití přistavených nádob na komunální odpad
u panelových domů. Na některých místech jsou naddimenzované a dojde k drobným úpravám. Pro
případné nejasnosti či dotazy mne můžete kontaktovat na tel. čísle 354 596038 či osobně v kanceláři
OSMM.
Ing. Martin Lukeš – OSMM

Skříňky ve škole
Po krátkém odpočinku v podobě jarních prázdnin na nás, žáky druhého stupně, čekalo malé překvapení.
Všichni jsme dostali nové barevné skříňky, které nahradily naše staré šatny. Každá třída má svou barvu.
Buď červenou, zelenou, žlutou nebo modrou. Drtivé většině žáků se skříňky moc líbí. Díky nim máme
možnost mít více soukromí a osobního prostoru, což je jen dobře. Jelikož jsou skříňky jednotlivých tříd
v prostoru vymezeném šatnám různě rozházeny,
nemusíme se ani mačkat a ani spěchat, aby se mohl
obout i náš spolužák. Myslím, že mluvím za všechny,
když řeknu, že nové skříňky jsou nejen atraktivnější, ale
také praktičtější.
Kateřina Kremeňová, 8. třída
Děkuji tímto firmě ELROZ, která šatní skříňky na
zakázku vyrobila a do Základní školy Luby dodala.
Spolupráce s pány Miroslavem Hruškou a Antonínem
Hartlem byla více než dobrá. Vyšli vstříc našim
neběžným požadavkům. Patří jim náš velký dík.
Mgr. Jana Vrbová
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Přece se to povedlo!
22. března uskutečnil turistický oddíl TJ Strunal již
III. ročník „Jarního rozchození“. Jako vždy se jelo
vlakem do Velkého Luhu a odtud se šlo zpět do
Lubů. A přece to bylo tentokrát trochu jiné.
U předešlých ročníků nám nepřálo počasí a tak se
trasa zkrátila. Letos se to přece povedlo a došlo se
až na golf. Účast byla tentokrát trochu slabší, ale
zase bylo potěšující, že se pochodu zúčastnily
i děti. Celkem nás bylo 27 (loni 35), z toho 5 přátel
turistiky z Erlbachu a 3 děti. Příčinou je asi už
okoukaná trasa a tak pro příští rok už se připravuje
trasa
nová.
Dalšími
nejbližšími akcemi jsou v dubnu cyklo – vyjížďky po okruhu
Luby – Nový Kostel – Horka – Luby (cyklookruh na
odpoledne, který se (s obměnami) bude konat pravidelně každý
čtvrtek, sraz vždy v 15:00 u hasičské zbrojnice) a 2 turistické
výšlapy - viz pozvánky níže.
Podrobnosti budou včas vyvěšeny ve skříňce, na facebooku
a v Lubském zpravodaji. Srdečně zveme všechny zájemce.
Bližší informace na www.koudy.st@seznam.cz, nebo
petrplzak@tiscali.cz.
Petr Koudelka

Turistický oddíl zve opět na nedělní procházku.
Naším cílem je tentokráte
VYSOKÝ KÁMEN
Sejdeme se 12. dubna v 10.00 hodin u hasičárny.
Pozvání platí pro všechny, kteří chtějí dát přednost pohybu v krásné přírodě
před „televizním gaučinkem“.
A další turistický pochod, na který vás zve turistický oddíl TJ Strunal, je tradiční

LUBSKÁ DESÍTKA
Koná se v pátek, 1. května, od 9.30 do 10.30 hodin
Start a cíl je na golfu.
Letos poprvé byla pozvánka na Lubskou desítku zveřejněna v turistické ročence Klubu českých turistů,
očekáváme tak více nových turistů. Budeme rádi, když mezi nimi budete i Vy!

Nevěsta pro hastrmana
Opět jsme byli, 2., 3. a 4. třída, v divadle v Chebu. Představení se jmenovalo
Nevěsta pro hastrmana. Režisérem této pohádky byl pan Karol Skladan. Herci
s pohádkou za námi přijeli z Karlovarského městského divadla.
Pohádka byla o hastrmanovi, který hledal nevěstu, o dvou sestrách, Terce
a Madle, které se chtěly vdávat a o houslích se srdcem. Představení bylo moc
pěkné a všem dětem se moc líbilo.
Za čtvrťáky, třeťáky a druháky napsaly Lucka Čáchová, Eliška Hošťálková
a Bára Pavlovská
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Fandit přijďte na fotbalové hřiště v Lubech!
Hraje se ve dnech:
Starší přípravky
02. 05. 2015 od 13.00 hodin
09. 05. 2015 od 14.00 hodin
Mladší a starší žáci
05. 04. 2015 od 10.00 hodin + 11.45 hodin
19. 04. 2015
„
10. 05. 2015
„
Muži
18. 04. 2015 od 17.00 hodin
02. 05. 2015 od 17.00 hodin
TJ Strunal Luby, oddíl kopané stále hledá do svých řad trenéry mládeže! (kontakt na tel. 774 089 565).
Dále sdělujeme případným zájemcům, kteří chtějí hrát fotbal, že mohou přijít na trénink.
Tréninky muži: út., čt. od 18.00 hod. na fotbalovém hřišti.
Tréninky starší přípravky: od 31. 03. 2015 v 16.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Tréninky žáci: út., čt. od 16.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Nově FOTBALOVÁ ŠKOLKA pro nejmenší (ročníky 2007-2011):
začínáme 14.04.2015 v 16.00 hodin na fotbalovém hřišti.
Za oddíl kopané Ladislav Fara

Dům dětí a mládeže v Lubech ve spolupráci s Městem Luby
a panem Winklerem
pořádá ve čtvrtek 30. 4. 2015

ČARODĚJNICKÝ REJ

Připraven je zábavný program pro malé i velké
- živá hudba
- občerstvení
- netradiční hry (bobřík odvahy, soutěže, …)
- odemykání rybníka
- lampionový průvod (lampiony s sebou)
Slet: v 17:00 u rybníka pana Winklera
(Pedagogický dozor je zajištěn od 17:00 – 19:00)
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Jarní hromádky
Odbor správy majetku města opět vyhlašuje jarní hromádky. Vynášet věci je možno od soboty
11. dubna do neděle 12. dubna 2015 na místa dostupná svozovému vozidlu! Prosím o dodržení
tohoto termínu.
Jako vždy na hromádky nepatří nebezpečný odpad, kamení, beton, stavební suť a materiál (asfaltové
lepenky, střešní krytiny apod.), eternit, zemina ani kompostovatelný materiál (tráva, listí, větve atd.).
Hromádky vytvořené po svozu budou odvezeny na náklady původce.
Připomínám, že v momentě kdy fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném, stává se
vlastníkem těchto odpadů obec (zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění). Znamená to, že je zakázáno
s tímto odpadem jakkoliv manipulovat (vybírat odložené předměty, rozebírat uložený odpad, případně
odvážet pryč). Tento odpad bude vyvážen speciálním vozem firmy Marius Pedersen a.s. nebo pracovníky
odboru správy majetku města, a to následujícím způsobem.

V pondělí 13.4.2015 v ulicích:
Masarykova, H. Luby, Na Nivách, Kostelní, Revoluční, Mlýnská, U Pily, Tovární, Na
Louce, Luční, Družstevní, Flusberg, Chebská, Příčná, D. Luby
V úterý 14.4.2015 v ulicích:
Kraslická, nám. 5. května, Sokolovská, Opatov, Potoční, Hřbitovní, Na Výšinách,
Průběžná, Růžový Vrch, Spojovací, Zahradní, Západní, P. Bezruče.
Svoz velkoobjemového odpadu (hromádky) není určen pro likvidaci odpadu z podnikání (např.
pneumatiky z autoopraven apod.) ani neslouží k likvidaci odpadu z autovraků, které někteří občané
rozebírají a poté zneužívají jarních a podzimních hromádek. Takovýto druh odpadu bude odvezen na
náklady původce.
Některé druhy odpadu, které se vyskytují na hromádkách, nekončí přímo na skládce, ale jsou likvidovány
jiným způsobem (např. elektroodpad). To znamená, že je nutno tyto věci vysbírat a odvést na sběrné
místo. Jedná se o lednice a mrazáky, veškeré malé i velké domácí elektrospotřebiče, televizory, monitory,
telekomunikační zařízení apod.
Žádám tímto občany, kteří se chystají uvedený druh odpadu zlikvidovat, aby kontaktovali odbor správy
majetku města na tel. 354 596 038, a my tento odpad sami naložíme a odvezeme (samozřejmě zdarma).
Usnadní to práci při hromádkách a také co nejvíce zamezíme nájezdu tzv. „hromádkářů“, kteří při
vybírání kovového odpadu elektrozařízení rozebírají a znehodnocují.
Pokud někdo zakoupí např. nový nábytek a nechce s likvidací starého čekat až na jarní či podzimní
„hromádky“, může tento odpad přivést do areálu OSMM Luby a zde ho bezplatně uložit. Podmínkou je
být v Lubech přihlášen k poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Odpady určené k ekologické likvidaci
V areálu odboru správy majetku města funguje tzv. sběrné místo, kde mají lubští občané možnost během
celého roku bezplatně ukládat tyto druhy odpadů:
Elektroodpad – velké spotřebiče (lednice, mrazáky, pračky, myčky, TV, el. sporáky atd.), ale i drobné
a malé spotřebiče (počítače, mikrovlnky, žehličky, vysavače, el. nářadí, mob. telefony atd.)
Přenosné baterie a akumulátory
Svítidla, lineární a kompaktní zářivky, výbojky, LED zdroje, úsporné žárovky
Nebezpečný odpad z domácnosti – léky, barvy, čisticí prostředky, oleje apod.
Pracovní doba je pondělí až pátek od 6.00 hod do 14.30 hod.
Ing. Lukeš Martin – odbor správy majetku města
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Inzerce

V měsíci dubnu 2015 oslaví významné životní výročí tito občané města
Luby:
Bernatová Elfriede
Kleinová Miluška
Lukešová Markéta
Novotná Mariane
Petržel Daniel
Pistorová Ilona
Poulová Zdena
Schwarzová Marta
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai




Komunální poplatky



Finanční odbor MěÚ v Lubech upozorňuje
občany, že poplatek za odpady je splatný do
31. května (uvedeno na složenkách).
Odpady je možné platit i po částech, ale
splatnost celé částky je do konce května.
Občané, i přes obdrženou složenku, mohou
platit přímo na úřadě.



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

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 pátek 24. dubna od 20.00 hodin vystoupí:
Janna
– irská folková skupina
Skupina Janna nabízí rozmanitý program. Instrumentální různorodost a kouzlení
se skladbami jsou znakem
skupiny. Janna slibuje silný
a autentický hudební zážitek.
V sobotu 25.dubna od 20.00 hodin vystoupí:
Zöllner
– písničkář a pianista
Vstupné pro české návštěvníky je 5,- €.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen
Tetra hnědá
a Dominant kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý.
Stáří slepiček:
14 – 19 týdnů - cena 149 – 180 Kč/ks, dle stáří
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodeje se uskuteční:
Luby - u benzínové pumpy

v sobotu 18. dubna
ve 14.35 hodin

Inzerce
HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE V LUBECH,
PLATBY PŘEDEM. DĚKUJI ZA NABÍDKU.
mobil: 608 771 609

Případné bližší informace Po - Pá 9.00 - 16.00 hod:

601576270

606550204

28605840

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky
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Vyberte si v knihovně
Patricia L. O´Neill: Trůn slunečního boha.
Hatšepsut nastupuje na egyptský trůn a musí všechny přesvědčit, že i žena dokáže spravovat zemi
a vládnout jí. Přes intriky nepřátel, sabotáže na stavbě paláce a vzpouru v jižních oblastech se jí to podaří.
Jen lásku k neurozenému Senenmutovi musí Hatšepsut tajit. A právě ta může být příčinou jejího pádu.
Miroslav Skočáni, Dan Svátek: Hodinu nevíš.
kniha k filmu, který reaguje na nedávný skutečný případ nemocničních vražd, dramaticky líčí člověka,
který ve skutečnosti dostal označení „heparinový vrah“.
Vlastík Fürst: Pastorův blog.
Autor patří mezi nejúspěšnější blogery zveřejňující své texty na blogu iDNES. Typickým rysem jeho
textů je otevřenost, s jakou glosuje své zážitky padesátníka i dění ve společnosti. Píše o obyčejných
lidech, politice, dobách minulých i aktuálních problémech. Vždycky své texty končí jinak, než by člověk
čekal. Vlastík Fürst je nenapravitelný optimista, jehož laskavý pohled na svět kolem si získal již mnoho
příznivců. Texty skvěle doplňují ilustrace karikaturisty Václava Šípoše, které vtipně vystihují pointu
pastorových postřehů a úvah.
Bahia Bakari: Já, Bahia, zázračně zachráněná.
Dne 30. června 2009 se u Komorských ostrovů zřítilo do oceánu letadlo se 153 pasažéry na palubě.
Katastrofu přežila pouze Bahia Bakari, dvanáctiletá Francouzka původem z Komor. Na trosce letadla
vydržela v ledových vodách rozbouřeného oceánu celých devět hodin. Až do chvíle, kdy jí zachránil
jeden námořník. Stal se zázrak, nebo jí pomohla neuvěřitelná vůle k životu.
Terry Hayes: Já, poutník.
Na první pohled pouhý kriminální případ, ač výjimečný a problematický, se ale jako mávnutím proutku
změní v děsivý závod s časem, kde jde o mnohem víc než o vypátrání pachatele zločinu. Mimořádný
debut – přeložený do více než dvaceti jazyků – kombinující prvky špionážního a kriminálního thrilleru
ční vysoko nad průměr obou těchto žánrů především díky mistrovskému zachycení souboje dvou géniů,
z nichž každý sice stojí na opačné straně dobra a zla, oba však spojuje nepřízeň osudu a buldočí
odhodlání.
Vlasta Tomanová, knihovnice

Recitátoři z naší ZŠ se opět probojovali do Kraje
Školní kolo soutěže dětských recitátorů proběhlo na naší základní škole 26. února 2015. Z celkového počtu 23
soutěžících dětí do okresního kola postoupili čtyři žáci. Ti se 19. března představili v Mariánských Lázních porotě
složené z herců Západočeského divadla v Chebu.
Nejmladší věkovou kategorii (žáci 2. - 3. ročníků) reprezentovala Agáta Gillarová z 2. třídy, za II. kategorii (žáci 4. - 5. třídy) vystoupila Eliška Soukupová z pětky, III. kategorii (žáci 6. 7. ročníků) zastupoval Miroslav Šístek ze 7. třídy a v nejstarší
IV. kategorii (žáci 8. - 9. ročníků) soutěžila dívka z devítky,
Edith Farová. Výkony našich žáků na prknech Hudební síně domu Chopin v Mariánských Lázních byly skvělé. Porota však do
krajského kola celostátní přehlídky dětské recitace mohla
z šedesátky účinkujících vybrat pouze 16 nejúspěšnějších recitátorů. Mezi postupujícími
byli i naši žáci, a to:
Agátka Gillarová, která
s básničkou Kráva
od
Emanuela Frynty získala 2.
místo v I. kategorii a Mirek Šístek s prózou Štěstí rovněž za 2. místo ve své
III. kategorii. Krajské kolo recitační soutěže se uskuteční v Karlových Varech
ve dnech 24. a 25. dubna 2015.
Všem našim recitátorům děkuji za jejich velice úspěšnou reprezentaci školy
v okrese a dvěma postupujícím přeji hodně zdaru v krajském kole.
PaedDr. Lenka Fialková
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STAVEBNINY
V PLESNÉ
NABÍZÍME:
Stavební materiál:
cihly, tvárnice Ytong, bednící dílce,
zámková dlažba, lepidla, stavební směsi,
kary sítě, armatura, traverzy atd.
Železářství, vruty, hřebíky, panty, kotouče
Nářadí zednické a zahradnické
Barvy, laky, malířské potřeby
Otevřeno:
Po, St, Čt, Pá od 8 – 11.30 a do 13 - 16 hodin
Sobota od 8 do 11 hodin
Možný odvoz stavebního materiálu
(Avia s hydraulickou rukou)
Zajištění dopravy písku, štěrku apod.
Info na tel. 732 440 104

354 596 490
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Pinčesová zpráva z 2.poloviny sezóny
Začátkem roku 2015 dostal náš oddíl TJ Strunal Luby důvěru na pořádání Krajského přeboru mužů a žen
v Karlovarském kraji. Tuto prestižní akci, zahájil místostarosta Lubů pan Martin Šíma, a po hladkém průběhu
turnaje byly ohlasy na sportovní halu a organizaci jenom pozitivní. Je to dobrá vizitka jak pro město, tak i pro oddíl
stolního tenisu.
Dlouhodobé soutěže našich tří družstev, kde A mužstvo bylo v KP1 a dvě družstva v okresním přeboru. Naše Áčko
hrálo od nového roku v hodně pozměněné sestavě. Začátkem roku odešel Lukáš Kvasnička hrát do Německého
Erlbachu, Milan Špryňar je dlouhodobě nemocen a další stálice kádru, Honza Horn a Vladimír Winkler, na vše
nestačili. S největší pravděpodobností spadnou o jednu krajskou soutěž níže. Oproti tomu lubské Béčko, které
vyhrálo okresní přebor, může postoupit do krajské soutěže. Hráčský kádr byl stabilizován ve složení Jiří Holý,
Jaroslav Kočárník, Jan Pěnkava a Vladimír Šabík. Tito borci prohráli jen dvakrát v sezoně a s přehledem si zajistili
účast ve vyšší soutěži. Další družstvo "C" Strunal Luby tzv. Levora tým, vybojoval 5. místo okresního přeboru.
Základ tvoří borci kolem Vojty Levory mladšího, a to jeho otec, Vojta Levora st. a jeho strýc Josef Levora. Od toho
se odvíjí název mužstva " Levora Tým ", doplněn o Tomáše Skálu st. a Karla Hanačíka. Příležitost si zahrát mezi
muži dostali i Filip Plíhal a Lucka Čáchová.
A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, a to je naše hrající mládež a přípravka ST. Malá dítka školou povinná
jsou pod vedením Martiny Skálové, kde se snaží v počtu deseti hráčů o nastartování hráčských návyků, nebo
alespoň základům stolního tenisu. Těch borců, kteří již reprezentují Luby na krajské úrovni, je osm. Je to
v chlapeckém provedení Vojta Levora ml. a Filip Plíhal a děvčata ve složení Lucka Čáchová, Zuzka Záhořová,
Kristýna Záhořová, Karla Žílová, Kristýna Rousová a Aneta Beranová. Největší úspěchy jsou: Vojta Levora je
krajský přeborník v jednotlivcích, zároveň spolu s Filipem Plíhalem získali bronzovou medaili na KP mladšího
žactva. Lucka Čáchová získala tři bronzové medaile, za singla i ve čtyřhře s Vojtou Levorou a Zuzkou Záhořovou.
I ostatní se solidně prosazují na okresní i krajské úrovni. S výhledem na to, že jsou také o nějaký ten rok mladší, je
šance v letech budoucích.
Co nás ještě čeká? V nejbližším termínu 12.4. pořádáme turnaj TOP12 nejlepších stolních tenistů mladší kategorie,
kde si vybojovali účast Vojta, Filip, Lucka a Zuzka. Dále nás čekají ještě dva turnaje v Aši a Vintířově. Pak se již
budeme intenzivně připravovat s Vojtou Levorou na Mistrovství České republiky v Jaroměři, které se koná koncem
května.
Hodně úspěchů nejen za pinčesovým stolem přeje trenér stolního tenisu Tomáš Skála st.

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Kubeš, Pavlovský, Plzák, Skála, Šíma, Vrbová. Omluveni: p. Záplata
 ZM schválilo prodej pozemku p.č. 985/8 (části 1513 m2) v kat. území Luby I manželům Vodrážkovým (všichni
pro). Dále projednalo žádost manželů Vodrážkových o slevu z ceny pozemku p.č. 985/8 o výměře 1 513 m2
(schváleno dnes) a o výměře 1 000 m2, (prodej schválen v 9/2014), o kterou žádají z důvodu velkého množství
náletu. Pro prodej pozemku za sníženou cenu o 30 % hlasovali všichni přítomní členové ZM.
Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku části p.č. 577 (cca 310 m2) v kat. území Luby I manželům
Ďurišovým (všichni proti). Důvodem byla připomínka Bc. Pavlovského, že nový majitel by mohl mít problém
se zabezpečením rozpadající se opěrné zdi, která je součástí pozemku, a znemožněn přístup k majetku města.
Zastupitelé schválili záměr prodat pozemek p.č. 1807 (1641 m2) v kat. území Luby I (všichni pro).
 ZM znovu 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. Paní starostka seznámila ZM se smlouvou o spolupráci, uzavřenou s panem Kastlem 16.06.2008
a s tím, že pan Kastl bude samozřejmě plnit finanční závazky v této smlouvě ujednané a doporučila žádosti
pana Kastla vyhovět. ZM schválilo úpravu územního plánu Luby v rámci řízení o uplatnění územního plánu dle
žádosti pana Kastla (7 pro, 1 proti).
 Paní Dvořáková seznámila zastupitele s návrhem rozpočtových opatření rozpočtu města na rok 2015. Jedná se
především o úpravu rozpočtu po schválení dotace na projekt „Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
v Lubech“. Jak již bylo projednáno při schvalování rozpočtu, dojde tímto k navýšení rozpočtu na straně příjmů
o schválenou dotaci, a to ve výši 8.370 tis. Kč a k navýšením výdajů na investici ve výši 4.500 tis. Kč. Dále je
v návrhu navýšení rozpočtu na straně výdajů na opravy v lékárně o 100 tis. Kč, navýšení výdajů o 1.400 tis. Kč
na opravy ve sportovní hale (rekonstrukce sprch a sociálního zařízení), navýšení výdajů o 135 tis. na přípravu
projektu a žádosti o dotaci na projektový záměr „Revitalizace vybraného území v centru města Luby“
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a navýšení výdajů na revize dýchacích přístrojů pro SDH ve výši 45 tis. Kč. Celkem toto rozpočtové opatření
navyšuje příjmy města o 8.370 tis. Kč a výdaje zvyšuje o 6.180 tis. Kč. Rozpočtové opatření projednal finanční
výbor a doporučil jej schválit. Zastupitelé navržená rozpočtová opatření odsouhlasili (7 pro, 1 se zdržel hl.).
Vedoucí odboru OSMM pan Ing. Lukeš přednesl zastupitelstvu návrh na vypracování žádosti o dotaci z OPŽP
na projektový záměr „Vybudování komunitní kompostárny v Lubech“, v rámci kterého by město žádalo
o dotaci na vybudování oplocení komunitní kompostárny, včetně zakoupení drtiče klestu. Zároveň by byla
vypracována žádost o dotaci na projektový záměr s názvem „Svážíme bioodpad z obce Luby“, kde by se
jednalo o zakoupení traktoru a kontejnerového podvozku včetně kontejnerů na svoz bioodpadu. Celkové
náklady obou projektů by měly být do výše 200 000,- EUR (režim de minimis), což odpovídá částce cca 5,5
mil. Kč. Výše dotace je v rozmezí 85 - 90 % uznatelných nákladů projektu.
Zastupitelé návrh na vypracování žádosti odsouhlasili a zároveň schválili uzavření smlouvy na zpracování
žádosti o dotaci a projektovou dokumentaci na akci s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D (všichni pro).
Paní starostka seznámila ZM s přípravami nových projektů pro záměr rozvoje města s finanční účastí státu
nebo EU. Pro nové dotační období musí být připraveny jednak kvalitní projekty, aby město bylo připraveno
žádat o dotace a následně dotace čerpat, a dále musí být upraveny základní dokumenty města jako je
integrovaný plán rozvoje území města, komunitní plán sociálního rozvoje města a finanční výhled. Dotační
tituly zatím nejsou vyhlášeny, ale město musí být připraveno. Proto paní starostka navrhla pro začátek období
připravit jeden velký projekt, který by vyřešil revitalizaci panelového sídliště v Tovární ulici od hasičárny až po
zahrádkářskou kolonii včetně rekonstrukce Tovární ulice a dvou mostů v Luční ulici. Dle představ paní
starostky by měly být přípravné práce zahájeny studií (za spoluúčasti a posouzení architekta), ke které by se
vyjádřili zastupitelé ještě před zadáním vypracování projektové dokumentace. Po schválení této studie v ZM by
se formou výběrového řízení vybral zpracovatel projektové dokumentace, a tím by se mohla dodatečně při
realizaci projektu na projektové práce čerpat dotace (byly by to uznatelné náklady). Výhodou tohoto postupu
by mělo být přesné zadání pro vypracování projektové dokumentace a nemělo by se stát, že stavba je podle
projektu těžko realizovatelná a musí docházet ke změnám v projektu při realizaci stavby. Současně vedení
města zajistí aktualizaci zmíněných základních dokumentů města tak, aby vyhovovaly požadavkům
poskytovatelů dotací. Před finálním zpracováním by tyto dokumenty rovněž schvalovalo ZM. Současně s tímto
velkým projektem by se postupně připravovaly projekty další. Všichni zastupitelé návrh odsouhlasili.
Zastupitelstvo vyslechlo od předsedy komise školství, mládeže a tělovýchovy pana Mgr. Plzáka doporučení na
rozdělení příspěvku organizacím v roce 2015. Komise navrhla k rozdělení celkovou částku 306 800,- Kč,
ačkoliv schválená výše příspěvku v rozpočtu města pro rok 2015 je 200 000,- Kč. Návrh pro jednotlivé
organizace byl 20 000,- Kč Skautské organizaci, pro TJ Strunal Luby celkem 246 800,- Kč, z toho stolní tenis
63 800,- Kč a oddíl kopané 183 000,- Kč, pro SK Luby 20 000,- Kč a pro Golf Club Luby 20 000,- Kč. Dále
komise navrhla změnit poměr dotace k vlastním zdrojům ze 70 % a 30 % na 80 % dotace a 20 % vlastní zdroje.
K financování sportu jak v okrese Cheb, tak i v celé ČR, se vyjádřil pozvaný host pan Miroslav Sabadin. Ve
svém vystoupení zdůraznil jako dlouholetý funkcionář ve sportu názor, že je nutné, aby obce podporovaly
sportovní aktivity dětí a mládeže.
Zastupitelé po dlouhé diskusi návrh komise neschválili. Pan Plzák má za úkol připravit do příštího zasedání
ZM návrh na změnu pravidel pro rozdělování příspěvků a teprve po schválení změny mohou být příspěvky
rozdělovány podle nových pravidel. K problému financování sportu se zastupitelé opět sejdou na pracovní
poradě a budou hledat shodu.
Paní starostka informovala zastupitele o podpisu nájemní smlouvy na nebytové prostory lékárny. Nájemcem se
nově stává Chebská lékárna s.r.o., Pharm. Dr. Peterek. Nájemní smlouva vychází z předchozí nájemní
smlouvy, je uzavřena na dobu neurčitou a nájemné je stanoveno dle usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva
města Luby konaného dne 12.12.2004, kdy bylo nájemné ve zdravotnickém středisku sníženo na 10 %
obvyklého nájemného z nebytových prostor. Za prostory lékárny je toto nájemné ve výši 289,- Kč za čtvrtletí.
Energie si hradí nájemce sám. Lékárna bude zprovozněna od 1.04.2015 s provozní dobou: PO 8 - 14 hod.,
ST 8 - 17 hod., ČT 8 - 13 hod. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Paní starostka seznámila zastupitelstvo s výsledkem konkurzního řízení, které proběhlo na místo ředitele
MěDDM Luby. Na základě výsledků tohoto konkurzního řízení, do kterého se přihlásilo 5 uchazečů (1 byl
vyloučen, neboť nesplňoval podmínky stanovené v konkurzním řízení), byla ode dne 1.02.2015 jmenována
ředitelkou paní Bc. Olga Taušnerová. V zařízení panuje nepříznivá atmosféra zaviněná nestandardními vztahy
na pracovišti, která byla důvodem ke zvažování nové paní ředitelky o odstoupení z funkce. Situace byla
opakovaně řešena se zástupci města a podle posledních jednání s novou paní ředitelkou došlo k nalezení řešení
a k setrvání paní Taušnerové ve funkci. ZM vzalo informaci na vědomí.
Předseda kontrolního výboru pan Hartl seznámil ZM se zprávou o provedené kontrole usnesení ZM, ve které je
konstatováno, že nebyly zjištěny nedostatky nebo pochybení. Zastupitelstvo města vzalo zprávu na vědomí.
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 Zastupitelstvo projednalo žádost Jindřicha Glassla a Pavlíny Kupkové o přidělení obecního bytu, které jim bylo
zamítnuto, protože jsou dlužníky města. Naléhavost potřeby bytu zdůvodnili tíživou situací ve své rodině
(tříměsíční dítě a dvě děti odebrané, které by chtěli získat zpět do vlastní péče). Za pana Glassla se přimlouval
Bc. Pavlovský, který si zjistil, že jmenovaní se od narození dítěte chovají dobře, nemusí u nich zasahovat
policie, neopíjejí se, starají se o své nově narozené dítě. Požádal ZM, aby dalo těmto rodičům, kterým byly
2 děti odebrány, ještě jednu šanci. Paní starostka navrhla, aby žadatelům město pronajalo volný byt v Chebské
244 nebo 544, pokud by řádně platili a neobtěžovali sousedy, mohl by jim být přidělen lepší byt. Vhodnost
nabízených bytů zkontroluje dne 4.03.2015 kontrolní výbor. ZM návrh paní starostky schválilo (všichni pro).
 ZM projednalo žádost pana Černovského o souhlas města s tím, aby hudební skupina J-ELLITE mohla 1x až
2x za měsíc zkoušet v MKS. Za souhlas a stanovení přijatelných podmínek, za kterých by mohla kapela MKS
využívat, nabízí občasnou reprezentaci města. Návrh paní starostky nabídnout skupině J-ELLITE prostory kina
za měsíční paušální částku 300 Kč ZM odsouhlasilo (7 pro, 1 proti). Město dle uvážení využije nabídky
skupiny J-ELLITE k reprezentaci města Luby.
 Zastupitelstvo projednalo žádost nadačního fondu Gaudeamus pří Gymnáziu Cheb o finanční příspěvek ve výši
5 000,- Kč na organizování dějepisné soutěže studentů gymnázií z celé ČR a SR v roce 2015, a žádosti
vyhovělo (7 pro, 1 se zdržel hl.).
 Pan místostarosta Šíma seznámil zastupitele s anonymní stížností na organizační zajištění chodu Základní
umělecké školy Luby. K věci se vyjádřil ředitel ZUŠ pan Vladimír Vrba, který vysvětlil, že pokud ho někdo
hledá, není problém ho najít, případně si s ním sjednat schůzku telefonicky.
ZM vzalo anonymní stížnost i reakci ředitele ZUŠ Luby pana Vrby na vědomí a dále se jí nebude zabývat.
 Zastupitelé projednali žádost občanského sdružení LUNGTA o projednání připojení se města Luby
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Podpora znamená vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015
v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky.
ZM připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ neodsouhlasilo (6 proti, 1 pro, 1 se zdržel hl.).
 ZM projednalo žádost Ing. Vrby o snížení ceny za pronájem velkého sálu v MKS při pořádání 1. Lubského
muzikantského plesu pořádaného dne 27.03.2015. Jako důvod uvedl, že účinkujícími kapelami budou hudební
skupiny z Lubů, které tak chtějí založit tradici muzikantských plesů v Lubech.
Paní starostka navrhla snížení nájmu o 30 %. Pan Hartl dal protinávrh na slevu 50 % a ZM tento návrh
odsouhlasilo (všichni pro).
 Zastupitelstvo města bylo informováno o zahájení zadávacího řízení na projekt „Revitalizace vybraného území
v centru města Luby“, a bylo seznámeno se zadávací dokumentací. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek
začala den po zahájení zadávacího řízení tedy dne 21. února 2015 a končí dne 23. března 2015 ve 12.00 hod.
Neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tedy 23. března 2015 od 12.01 hod., proběhne otevírání
obálek s nabídkami. Paní starostka navrhla složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Pro
doplnění komise vyzvala 2 zájemce ze zastupitelstva města a poté nechala o složení komise hlasovat.
ZM schválilo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení pro výběr dodavatele
stavebních prací na veřejnou zakázku „Revitalizace vybraného území v centru města Luby“ v tomto složení:
Členové pan Martin Šíma, František Vrba, Ing. Vladimír Stoklásek, Mgr. Petr Plzák a Bc. Petr Pavlovský,
náhradníci Ing. Martin Lukeš, Edith Dvořáková, Ing. Jan Froněk, Karel Kubeš a Mgr. Jana Vrbová. Pro toto
složení komise hlasovali všichni přítomní členové ZM.
 Zastupitelstvo projednalo žádost Občanského sdružení hudby Schönbach o finanční příspěvek ve výši 40 000
Kč na podporu rockového festivalu „Rockfest Luby 2015“, který bude pořádat již třetím rokem 15.8.2015 na
Autoparku v Lubech. ZM schválilo příspěvek na tuto akci ve výši 40 000 Kč (7 pro, 1 se zdržel hl.).
 Zastupitelé projednali návrh smlouvy společnosti Chevak Cheb, a. s., o zřízení služebnosti k pozemkům částí
parcel č. 263 a č. 2862 v katastrálním území Luby I. Služebnost je nový pojem v novém občanském zákoníku
a nahrazuje dřívější věcné břemeno. ZM proto chválilo, aby město požadovalo za zřízení služebnosti
jednorázovou úplatu 10 000 Kč bez DPH na každém pozemku v majetku města, tak jako to bylo schváleno pro
případy zřízení věcných břemen (všichni pro).
ZM schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti Chevak Cheb, a. s., na
pozemkových parcelách č. 263 a č. 2862 v kat. území Luby I za jednorázovou úplatu ve výši 20 000 Kč bez
DPH (všichni pro).
 Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 13. dubna od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ 351 37, odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E 11477.
Tisk: GTS – Global Transaction Systém LLC, organizační složka, 351 35 Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 15% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky
v elektronické podobě zasílejte do 25. dne předchozího měsíce na adresu: rommil@atlas.cz.
Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

