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Bezplatné

Úspěšné akce pro děti
Dlouho očekávaná akce pro děti nakonec proběhla až
v září. Náš pohádkový les je velmi vyhledáván nejen
místními, ale i návštěvníky z okolí. Stezka letos byla
dlouhá 1,95 km, což je i hezká procházka. Pár dní před
akcí probíhaly její poslední úpravy. Oproti předchozím
letům vedla opačným směrem, bral se zřetel na náročnost
trasy, kdy cestu podstupují i rodiče s kočárkem. Letos se
děti zastavily na 13 stanovištích, kde je vítaly různé
postavičky z pohádek klasických, např. vlk s Karkulkou,
vodníci, ale i z těch novějších – šmoula s Gargamelem
nebo Shrek s Fionou. Na čtrnáctém stanovišti pak děti
dostávaly odměny. Celkem se pohádkovým lesem prošlo
216
soutěžících
dětí. Po 17. hodině pak začal pro děti animační program s pejskem
a kočičkou. Jitce Hanušové, Kateřině Šaškové a Dagmar Blažejové
patří poděkování za přípravu celého dne, doprovodného i animačního
programu a dobrou náladu za
každých okolností 
.


Rády bychom společně poděkovaly všem dobrovolníkům,
kteří věnovali svůj volný čas tomuto odpoledni, Tomášovi Kokoškovi za pomoc s přípravou trasy, hasičům a technickým službám
Luby.
Dále pak níže uvedeným sponzorům:
CZECH SAR TEAM, AUTOSIDES AUTOSERVIS, PAINTBALL ARENA CHEB, GOLF CLUB LUBY,
POTRAVINY DAN, RESTAURACE U KOSTELA, VINÁRNA BRČI, EURO MARKET, JOSEFI L.,
SEDLÁK V., POTRAVINY BOHOUŠ, CHEVAK a.s., MCC SOKOLOV
V neděli 19.9. se konala další akce pro děti, tentokráte ale v Eubabrunnu, kam jsme byli přizváni jako
spolupořadatelé. Dětský den začal v 10 hodin dopoledne u fotbalového hřiště. Zde místní spolky jako hasiči,
turisté, fotbalisté apod. připravily 10 stanovišť, kde děti plnily rozmanité úkoly. Mohly si vyzkoušet chůzi
po slackline (pružný popruh natažený mezi dvěma body), dojení krávy (makety), kopání na branku, svézt
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se hasičským vozem anebo si pak opéct na ohni buřt. Naše
družina (J. Hanušová, K. Šašková, D. Blažejová s Alenou
Vormovou) pomáhala místní družině s potiskem tašek.
V tom má naše strana praxi z Hraničních slavností. Pro
lubské byl zajištěn odvoz autobusem přímo na místo. Celý
den proběhl poklidně, a i přes chladné počasí dorazilo plno
lidí.
Kuchtová Michaela, MKS

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Září klepe na dveře, školka zase otevře.
Přijde do ní mnoho dětí, bude jich tu jako smetí.
Stanou se z nich kamarádi, co se mají spolu rádi.
Školní rok 2021/2022 se v MŠ v Lubech rozjel
plynule a bez problémů. Od 1.září je školka plná
Kytiček, Motýlků a Hvězdiček. Kytičky, Motýlci
a Hvězdičky jsou názvy tříd.
Do třídy Kytiček chodí nejmladší děti i někteří
„dvouleťáci“, do třídy Motýlků chodí mladší děti od
4 let a do Hvězdiček chodí ti nejstarší, předškoláci.
Plné ruce práce mají především paní učitelky
Kytiček, kam přicházejí nové a nejmenší děti, které
často příchod do školky nesou velice těžce. Je velmi
náročné naučit tyto malé „tvorečky“ alespoň
základním hygienickým návykům. Úspěchy se však
dostavují.
I když je nový školní rok teprve na začátku, už
můžeme některé akce považovat za splněné, např.
informační schůzka pro rodiče s velkou účastí
rodičů. Opět pokračuje němčina s Pavlínou, začal
hudebně pohybový kroužek Orffík, navštívili jsme
kino a 24.9. jsme se setkali v naší MŠ s dětmi
z německého Kinderlandu. Dokonce jsme již
oslavili dvoje narozeniny (viz foto).
Doufáme, že letošní školní rok proběhne hladce
a bez zádrhelů, abychom se mohli zúčastnit co
nejvíce akcí, které máme tolik rádi. Tou nejbližší je
oslava svatého Martina v naší MŠ.
MŠ v Lubech

Jabloňový sad
V roce 2006 vysadilo město Luby ve spolupráci se Základní školou Luby a Spolkem pro ochranu a péči
krajiny Riedelhof v Eubabrunnu 44 jabloní různých druhů. Vysadily se staré, původní druhy, k nim nově
šlechtěné, odolné proti různým chorobám (testování nových rezistentních odrůd jablek na vysokokmenech
v porovnání s osvědčenými starými regionálními odrůdami).
Každý rok se jablka sklízí, váží a porovnávají se stejnými druhy, které se vysázely na německé straně jako
zrcadlový projekt. Nelze hodnotit jen kilogramy, je nutno přihlédnout k tomu, že se náš sad (u pana
Nesvadby) nachází v menší nadmořské výšce a leží oproti německému v chráněném prostoru před větrem.
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V pondělí 27. října byl po roce opět den sklizně. Žákyně a žáci
9. třídy sbírali jablka z číselně označených stromů, vážilo se
tak množství jednotlivých odrůd. Ze 24 stromů (vždy 4 stromy
jedné odrůdy) se nasbíralo celkem 260,5 kg (Albrechtovo
143,0 kg, Remo 47,5 kg, Kirchwaldské 44,5 kg, Retina 16,0 kg,
Dülmenerovo růžové 9,5 kg, Rebella 0,0 kg).
Další stromy se ještě ponechaly, jsou to pozdní druhy a sklízet
se budou později.
Zpestřením dopolední akce bylo
strouhání jablek
a následné lisování. Nebylo to až tak lehké, oboje dalo hezky zabrat.
Výsledkem byl výborný „vlastnoručně“ vyrobený mošt. Chutnal!
Za pomoc
při sklizni
patří
poděkování nejen žákyním a žákům deváté třídy, ale
především paní ředitelce školy Mgr. Janě Vrbové a také
panu učiteli Ing. Tomáši Purmovi, který dětem tlumočil
z německého jazyka výklad pana Christopha Manna
historii tohoto sadu, význam pozorování a porovnávání
v obou sadech a také, jak jablka sbírat a třídit (natrhané
a padavky zvlášť).
Pro žákyně a žáky to byla příjemná a lehce jiná školní
výuka, při které se pobavili a jak přiznávali – bylo to
lepší než sedět ve škole. Tady zkoušení nehrozilo.
Jan Kreuzinger
P.S.
Jabloňový sad je volně přístupný, ale na pozemku města Luby. O stromy pečuje Spolek pro ochranu a péči krajiny
Riedelhof v Eubabrunnu (prořezávání stromů, natírání kmenů vápnem a jiné), a jablka jsou tak jejich vlastnictvím.
Je mi jasné, že nelze nikomu zabránit, aby si nějaké to jablko utrhl, tomu lze porozumět. Ale prosím – nedělejte
„nájezdy“ a neberte jablka ve velkém! To už není o utrhnutém jablku na chuť, ale spíše o sprosté krádeži. Nedělejte
to prosím, děkuji za pochopení.

Skautské akce
V červenci naše středisko pořádalo prázdninovou akci na
Božím Daru v penzionu Arnika u pana Pavlovského. Akce
trvala 7 dní, dětí se zúčastnilo 15 se 4 dospělými, poznávali
jsme krásy Krušných hor. Děkujeme panu Pavlovskému a jeho
kolektivu.
V září jsme uspořádali indiánský den na střelnici, akce se
zúčastnilo 80 dětí a 30 dospělých. Soutěžilo se v hodu
tomahavkem a nožem, ve střelbě vzduchovkou, lukem,
prakem, chůzí na chůdách. Také děti i dospělí jezdili na
lanovce, po skončení soutěží jsme se sešli v teepee, k večeru
k nám přijeli kamarádi z Kladna, kteří zahráli
a zazpívali, také přišli zahrát sourozenci
Pecháčkovi s panem Hošťálkem, kterým také
děkujeme za hudební vložku. Děkujeme
panu Kratinovi za guláš, který chutnal všem.
Akce se vydařila, počasí bylo objednáno.
Nesmíme zapomenout na kolektiv technických
služeb s vedoucím panem Lukešem, kteří nám
celý areál připravili na akci a půjčili nám stoly,
lavice a přivezli vodu.
Areál máme propůjčený od pana M. Hrušky,
kterému také děkujeme.
Miloslav Ruml, vedoucí skautů
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Kraslice napodruhé
Výlet do Kraslic na druhý pokus vyšel. V sobotu
18. září se sešlo 12 účastníků, délka trasy cca. 7 km.
Navštívili jsme muzeum Kraslické dráhy. Velice
zajímavá expozice je umístěna ve dvou místnostech
kraslického nádraží. Zajímavý byl výklad o historii
železnice. Jelikož někteří jsme starší generace, tak
nám mnohé exponáty připomněly naše mládí.
Po prohlídce muzea jsme se vydali do městských
sadů a prošli loupežnickou stezkou, kde jsou
umístěny
zajímavé
tabule s názvy a výskytem rostlin, stromů, brouků a samozřejmě
dřevěné postavy loupežníků.
Konec trasy jsme zakončili v restauraci Severka na výborném
obědě.
Shrnutí: počasí akorát, oběd výborný a parta turistů super. Těšíme
se na další výšlap!
Za turistický oddíl Marie Novotná

Dobrý den,
mám pro Vás radostnou informaci, po instalaci a oživení Z-BOXu ve Vaší obci, proběhlo vše v naprostém pořádku.
Nyní provádíme zaplánování do tras spedice a inventarizace Z-BOXu.
Spuštění do ostrého provozu, tedy zviditelnění pro E-shopy je stanoveno po půlnoci 27.9.2021
(Některým e-shopům, může zviditelnění trvat déle – jejich interní systémy, již nedokážeme
ovlivnit)
Ještě jednou děkuji za skvělou spolupráci a budu se těšit na první zásilku u Vás.
Josef Čverha, Sales representative
P.S. Box Zásilkovny stojí na parkovišti nové benzínové stanice.
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INFORMACE Z RADNICE
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Lubech
V návaznosti na probíhající investiční akce dochází ke kompletní rekonstrukci
starého veřejného osvětlení ve městě. Bohužel v některých částech města jsme se
o prázdninách dostali do situace, kde nebylo veřejné osvětlení funkční. Museli
jsme čekat, až společnost ČEZ Distribuce dokončí pokládku nového elektrického
vedení do země, abychom mohli sami následně postavit nové sloupy veřejného
osvětlení.
V ulici Spojovací a části Hřbitovní ulice byla letos
plánována oprava asfaltového povrchu. V rámci této
akce jsme položili nové zemní kabely VO a postavili
jsme nové sloupy. Mělo dojít i k výměně starých
svítidel za nová úsporná LED. Bohužel dodání svítidel
je v nedohlednu vzhledem k nedostatku chipů (základní
díl pro LED osvětlení) na trhu, a tak jsme zatím provizorně nainstalovali původní
světla. Dále jsme zahájili výstavbu veřejného osvětlení také v nově
budované Truhlářské ulici.
V ulicích Kraslická, Na Nivách, Masarykova a Průběžná společnost ČEZ
Distribuce v rámci rekonstrukce vzdušné sítě nízkého napětí odstranila zařízení
veřejného osvětlení, které bylo umístěno na podpěrných bodech (betonových
sloupech a konzolích) v majetku společnosti. Tím došlo k zásadnímu narušení soustavy veřejného osvětlení
ve městě a snažíme se v souladu s jednotlivými stavebními firmami, které se podílejí na uvedených pracích
pro ČEZ, najít řešení a zprovoznit veřejné osvětlení. Znamená to položit nové zemní vedení, postavit sloupy
a zprovoznit svítidla. Některá místa se budou řešit i s pomocí solární technologie. Bohužel sehnat uvedené
věci je v současnosti na trhu velmi složité. Čekací doba je neurčitá. Situace není jednoduchá a prosíme
o schovívavost. Kraslická, Spojovací a část ulice Na Nivách je již zprovozněna. Zbytek snad již bude brzy
taky. Celkově se jedná o 31 ks nových světelných bodů.
Ing. Martin Lukeš, vedoucí OSMM
Čištění koryta Lubinky
Mnoho z nás již dlouhou dobu trápí stav našeho potoku Lubinka, který je zanešený sedimenty a zarostlý
trávou. O nápravu jsme opakovaně žádali společnost Povodí Ohře, s.p., které Lubinka patří. A nyní po
dlouhých letech, svitla naděje, že se konečně dočkáme. Ale…
Společnost Povodí Ohře má vydané povolení, měla rovněž vysoutěženou firmu, která měla čištění provést
letos na podzim, byly na to zajištěné finanční prostředky. Vítězná firma však od zakázky odstoupila a čištění
tak letos znovu bohužel neproběhne. Čistit se měly sedimenty z koryta potoka, a to od mostku v Zahradní
ulici až po čínskou lávku v parku.
Dle vyjádření vedení společnosti Povodí Ohře se nemusíme ale obávat, čištění proběhne příští rok, kdy na
tuto akci budou opětovně vyčleněny finanční prostředky. Čištění potoka by mělo být provedeno v období
od srpna do října (podmínka agentury ochrany přírody).
Covid 19 - rekapitulace
V měsíci září byl v Lubech potvrzen výskyt onemocnění covid 19 u dvou osob (alespoň dle oficiálních
statistik).
Ing. Vladimír Vorm, starosta města

Varhaní koncert
V pátek 17. září v kostele svatého Ondřeje proběhl varhanní koncert 15. ročníku Českého varhanního
festivalu. Zážitek to byl nadmíru povznášející. Varhaník Adam Viktora doprovázel sopranistku Gabrielu
Eibenovou. Během koncertu zazněly i skladby společně pro barokní housle (Lenka Torgersen) a varhany,
závěr patřil pak všem třem zmíněným. K uskutečnění koncertu by nedošlo bez svolení ŘKF Skalná,
jmenovitě děkuji za spolupráci farářům Petru Hruškovi a Jaroslavu Šaškovi. Důležité je také doplnit, že
zajištěním skvělého zázemí s výborným pohoštěním od manželů Kočárníkových, byla atmosféra celého
večera naprosto dokonalá.
Michaela Kuchtová, vedoucí MKS
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Knižní tipy
Silvia Antalíková: Náš milý synek.
Puberťák dokáže nadělat pěknou kopu starostí a kluk z této knížky je navíc jeden průšvih za druhým.
A když je k tomu na něj matka úplně sama, jednoho dne pohár náhle přeteče, situace se stává kritickou.
Naštěstí má každý syn ještě otce, ale ten o něm šestnáct let nevěděl a jenom zírá, co všechno se může dít,
když má ze dne na den na krku teenagera…
Jitka Ludvíková: Propast.
Strhující příběh tří sester plný lásky, bolesti a nečekaných zvratů. Sylva je mladá učitelka a má těsně před
svatbou. Klára, matka desetiletého Martina, se svým druhým manželem čeká další dítě. Linda, nejmladší
ze sester a umělkyně, si užívá svobody. Každá vede svůj vlastní život, každá je jiná. Jedno mají společné –
od dětství drží spolu. Věří, že to bude navěky, ale osud před ně postaví těžkou zkoušku.
Michaela Klevisová: Prokletý kraj.
Vesnička ukrytá v pošumavských lesích není ideálním místem k životu. Gerdu s dcerou k návratu sem
přiměje rozvod a nedostatek peněz. Z jednotvárnosti ji vytrhne až seznámení s Lindou, která tu pátrá po
minulosti své rodiny. Vzápětí ale ve vesnici za podivných okolností někdo zemře… a zločin oběma ženám
pomůže odhalit staré tajemství, které nikdy nemělo vyjít na povrch.
Simon Tolkien: Rozkazy z Berlína.
Tento strhující válečný thriller se odehrává v roce 1940, kdy je Londýn dnem i nocí bombardován
německými vzdušnými silami. Dvojitý agent zavrtaný v samém srdci britské tajné služby MI6 má v plánu
zavraždit Winstona Churchilla. Hitler věří, že po odstranění ministerského předsedy uzavře Anglie
s Německem mír.
Sungdžu Lee: S každou padající hvězdou.
Autobiografie severokorejského chlapce Sungdžu, který se v jedenácti letech musel naučit žít na ulici
a postarat se o sebe. Přišel skoro o všechno: o rodinu, o svoje sny o vzdělání. Aby vůbec přežil, vytvořil
s několika dalšími dětmi gang, naučil se krást, prát se, žebrat i jezdit nákladními vlaky. Sundžu barvitě líčí
svůj drsný příběh. Tyto poutavé vzpomínky rozkrývají čtenáři odlišnou kulturu, kde mnohé z toho, co
považujeme za samozřejmé, vůbec neexistuje.
knihovnice Vlasta Tomanová

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Luby podle § 15, odst. l zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021
• dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• dne 9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na adrese Městský úřad, nám. 5. května 164, 351 37 Luby,
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost na adr. Městské kulturní středisko, Revoluční 465, Luby,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství (občanským průkazem nebo
cestovním pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Občan jiného členského státu musí být zapsán v seznamu voličů.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Lubech, dne 20.09.2021
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2021 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Bauerová Anna
Eliášová Věra
Nejedlík Josef
Votavová Květa
Hůrková Erika
Šíma František
Josefi Luboš
Lehrlová Marie
Vyhlídal Jiří
Lafatová Jaroslava
Bláhová Anežka
Kafková Anna
Davídek Josef
Bílková Jarmila
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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.

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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Kino Luby
Říjen 2021
Neděle 3.10.

15:00

Ainbo: Hrdinka pralesa

Dobrodružný příběh z amazonské džungle.
Peru, Nl – 85 min.

přístupný

Neděle 3.10.

18:00

vstupné 50,- Kč
Gump – Pes, který naučil lidi žít

Příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.
ČR – 92 min.

přístupný

Neděle 10.10.

15:00

vstupné 70,- Kč
Lichožrouti

Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi a živí se našimi ponožkami.
ČR – 83 min.

přístupný

vstupné 50,- Kč

Neděle 10.10.
18:00
Vyšehrad: Seryjál
Než bude bláznivý příběh enfant terrible českého fotbalu, Julia Lavického, pokračovat, pojďte si s námi
v kině připomenout, jak to celé začalo.
ČR – 83 min.
Přístupný od 15 let
vstupné 70,- Kč
Neděle 17.10.

15:00

Příšerky pod hladinou

Podvodní zábava se třemi mořskými kamarády.
Esp – 92 min.

přístupný

vstupné 50,- Kč

Neděle 17.10.
18:00
Deníček moderního fotra
V hlavních rolí nové české komedie Jiří Mádl a Tereza Ramba.
ČR – 101 min.

přístupný

Neděle 24.10.

15:00

vstupné 70,- Kč
Zpívej

Velkolepá talentová pěvecká soutěž pod vedením koalího chlapíka Bustera Moona.
USA – 110 min.

přístupný

vstupné 50,- Kč

Neděle 24.10.
18:00
Muž se zaječíma ušima
M. Krobot je jako spisovatel obdařen nečekanou schopností – výborně slyší nejen hlasy, ale i myšlenky
lidí.
ČR - 104 min.
přístupný od 12 let
vstupné 70,- Kč
Středa 27.10.

18:00

Rytíři spravedlnosti

Černá komedie o pomstě a nevyzpytatelnosti vesmíru. V původním znění s titulky.
DK – 116 min.

přístupný od 15 let

Neděle 31.10.

15:00

vstupné 70,- Kč

Škatuláci

Pozor v Sýrečkově na podivné tvory, kteří po setmění vycházejí a kradou vše, co jim přijde pod ruku.
USA – 97 min.
přístupný
vstupné 50,- Kč
min.
Neděle 31.10.
18:00
Chyby
Nejnovější film J. Prušinovského je vztahovou romancí mapující vztah dvou zamilovaných.
ČR – 99 min.

přístupný od 15 let

vstupné 70,- Kč

Prodej vstupenek přímo na místě půl hodiny před promítáním. Změna programu vyhrazena.
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Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Holiš, Kašová, Pecháčková, Vargová, Urban, Vorm, Werner, Riedl. Omluven: p. Šejba.
♦ Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu pro poskytování dotací
na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí KK ve výši 30 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé schválili přijetí dotace pro Základní školu Luby od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ve výši 483 436,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelé byli seznámeni s žádostí pana Střechy o schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku ve vlastnictví města p. č. 314/1 v kat. území Luby I, cca 2 m, pro zřízení kanalizační přípojky k RD
č. p. 405, a žádost schválili. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtového opatření rozpočtu města Luby č. 2/2021. Předmětem
rozpočtového opatření je zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu o 483 436,00 Kč, což je dotace pro základní školu od
MŠMT, a navýšení výdajů rozpočtu o 11 000 tis. Kč na (investice) a příjmů také o 11 000 tis. Kč (dotace, daně,
nedaňové příjmy a kapitálové příjmy). Celkem se tak příjmy i výdaje rozpočtu města pro rok 2021 tímto
rozpočtovým opatření zvyšují o 11 483 436,00 Kč.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření rozpočtu města č. 2/2021.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním rozpočtu města za leden-červenec 2021. Hodnocení výše poměrných
příjmů a výdajů není v současné situaci vypovídající údaj o finanční situaci města. V příjmech není za hodnocené
období žádná dotace, naopak ve výdajích jsou investice za cca 8 500 tis. Kč. Nejdůležitějším příjmem pro rozpočet
města jsou daňové příjmy, především sdílené daně. Ve schváleném rozpočtu byl zahrnut výpadek daňových
příjmů, v posledních dvou měsících jsou tyto vyšší než v plánovaném rozpočtu. Lze předpokládat, že příjmy ze
sdílených daní budou na konci roku cca o 2 000 tis. Kč vyšší.
Na základě předpokládaného dalšího vývoje byl ZM předložen návrh rozpočtového opatření, které řeší základní
rámcové úpravy rozpočtu města.
O hospodaření města za období 1-7/2021 byl informován Finanční výbor zastupitelstva města na svém jednání
dne 18. srpna 2021. Zastupitelé vzali zprávu o plněné rozpočtu na vědomí.
♦ Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace ve výši 80 000,00 Kč od Česko-německého fondu budoucnosti
a přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000,00 Kč (podprogram 117D063 Technická
infrastruktura).
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé byli informováni o jednání k otázce zřizování a oceňování věcných břemen pro technickou
infrastrukturu, které proběhlo z iniciativy Svazu města a obcí ČR dne 30. června 2021. Bylo zasláno souhrnné
stanovisko k tomuto tématu, které vzniklo ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra
a Ministerstva financí. V závěru souhrnného stanoviska ke zřizování a oceňování věcných břemen na majetku
obcí je konstatováno, že v zásadě by se obě strany měly pokusit o dohodu o výši náhrady za zřízení věcného
břemene pro technickou infrastrukturu. Oceňovací vyhláška může posloužit jako východisko. V případech, kdy
by došlo až na vyvlastňovací řízení, by výše náhrady byla určena pouze dle oceňovací vyhlášky. Aby se
neprodlužovala doba, kdy město odmítá uzavírání smluv o zřizování věcných břemen a dochází ke zdržování
v přípravě technické infrastruktury v Lubech, a tím ke stagnaci rozvoje města, pan starosta dal návrh na zrušení
usnesení o oceňování každého věcného břemene částkou 10 000 Kč. Cena za zřízení věcného břemene bude
určována podle oceňovací vyhlášky, pokud nebude dohodnuta cena vyšší.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Na základě výše schváleného usnesení o oceňování věcných břemen ZM projednalo a schválilo uzavření
následujících smluv se společností ČEZ Distribuce, a. s.:
• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-0017530/SOBS/VB/01
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0017133/SOBS 1
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0017918/SOBS VB/1
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0018174/SOBS/VB/02
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12/0017585/SOBS 3
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
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♦ Pan starosta seznámil ZM se záměrem obnovit provoz lékárny v Lubech. Požádal zastupitelstvo o odsouhlasení
nějaké motivace pro případného provozovatele lékárny. Navrhl kromě pronájmu lékárny za minimum také
dotování provozovateli paušální částkou 15 000 Kč měsíčně. Po projednání návrhu pana starosty na dotování
provozu lékárny zastupitelstvo odsouhlasilo měsíční finanční příspěvek pro nájemce lékárny paušální částkou
15 000 Kč.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 157/1 (823 m2) v kat. území Horní Luby panu Kratochvílovi.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo pronájem pozemku části p. č. 937/7 (56 m2) v kat. území Luby I paní Salvové.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé schválili směnu pozemků mezi městem Luby a paní Hálovou, části p. č. 2507/5 (16 m2) v kat. území
Luby I ve vlastnictví paní Hálové za pozemek části p. č. 2859 (16 m2) v kat. území Luby I ve vlastnictví města
Luby.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelé projednali žádost pana Skály o prodej pozemku části p. č. 190/1 (cca 220 m2) v kat. území Luby I
a schválili záměr prodat pozemek část p. č. 190/1 (cca 220 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel hlasování
2
♦ O prodej pozemku části p. č. 2534/10 (cca 30 m ) v kat. území Luby I požádala paní Kommová. ZM schválilo
záměr prodat pozemek část p. č. 2534/10 (cca 30 m2) v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost pana Kočiše o prodej pozemků části p. č. 1136/1 (650 m2), p. č. 1136/3 (198 m2)
a p. č. 2752/5 (252 m2) v kat. území Luby I. ZM schválilo záměr prodat pozemek p. č. 1136/3 (198 m2).
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
2
Záměr prodat pozemek část p. č. 1136/1 (650 m ) a p. č. 2725/5 (252 m2) v kat. území Luby I zastupitelé
neschválili.
Výsledek hlasování: 0 pro, 8 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost paní Kremeňové o prodej pozemků p. č. 905/2 (1318 m2) a p. č. 920/6 (1128 m2) v kat.
území Luby I. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat pozemky p. č. 905/2 (1318 m2) a p. č. 920/6 (1128 m2)
v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 5 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádosti o prodej pozemků p. č. 959/14 v kat. území Luby I (2 žadatelé, žádá
p. Marková a manželé Krystkovi) a pozemků p. č. 959/1 (828 m2) a p. č. 959/25 (724 m2) v kat. území Luby I,
o které požádali manželé Krystkovi. Zastupitelé schválili záměr prodat pozemky p. č. 959/14 (736 m2) v kat.
území Luby I a schválili záměr prodat pozemky p. č. 959/1 (828 m2) a p. č. 959/25 (724 m2) v kat. území Luby I.
Z p. p. č. 959/1 bude oddělena přístupová cesta na p. č. 959/22.
Výsledek hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města projednalo žádost pana Rostislava Stacha o finanční příspěvek na výrobu charitativních
kalendářů. Výtěžek z prodeje kalendářů a případný přebytek vybraných peněz po odečtení nákladů na tisk
kalendářů bude předán konkrétní rodině s těžce nemocnou holčičkou. ZM neschválilo finanční příspěvek pro pana
Stacha na výrobu charitativních kalendářů.
Výsledek hlasování: 3 pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování
♦ Ředitelka Mateřské školy Luby paní Veselá informovala zastupitele o úpravě výše školného a stravného
v mateřské škole. Stravné bude upraveno od 1.09.2021, školné bude upraveno pro školní rok 2022/2023, to je od
1.09.2022. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
♦ Zastupitelstvo města schválilo žádost České pošty o povolení zřízení odkládací schránky v Lubech na pozemku
města v Průběžné ulici na p. p. č. 2701/4 v kat. území Luby I.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
♦ ZM projednalo žádost spolku Naše odpadky, z. s., o finanční dar ve výši 4 500 Kč na činnost spolku. Zastupitelé
poskytnutí finančního daru spolku Naše odpadky, z. s., neschválili.
Výsledek hlasování: 0 pro, 7 proti, 1 se zdržel hlasování
♦ Zastupitelstvo města schválilo přijetí finančního daru ve výši 15 000 Kč od firmy Chevak Cheb, a. s. na pořádání
akce pro děti Pohádkový les.
Výsledek hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 18. října od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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