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Výspa ožila
V sobotu, 12. září, bylo v zaniklé obci opět po mnoha desetiletích živo. Více než 160 návštěvníků z Čech,
Saska a Bavorska přišlo na slavnostní znovupostavení pomníku padlých, zemřelých a pohřešovaných
synů v 1. světové válce z obce Výspa.
Dříve zarostlý a téměř zapomenutý pomník byl ve spolupráci turistického oddílu TJ Strunal a města Luby
očištěn, bylo obnoveno písmo, pomník postaven na novém místě a celé okolí pomníku dostalo novou
tvář. Oproti minulému stavu nebetyčný rozdíl.
Zhruba 100 zájemců se sešlo před
hasičárnou a pěšky se šlo do Výspy. Po
příchodu zde již bylo živo, mnoho
návštěvníků z Německa přišlo z druhé strany
hranice, mnoho dalších hostů a pozvaných
přijelo auty. Potěšila přítomnost PhDr.
Jaromíra Boháče a MUDr. Romana
Salamanczuka, autorů knihy Zmizelé
Chebsko, kteří nám ochotně poskytli text
i fotografie, přítomen byl i nový starosta
Erlbachu André Worbs, podívat se přijel
i Pavel Sýkora, předseda KČT Union Cheb,
z německého Bubenreuthu přijelo osm
zájemců a mnoho, mnoho dalších z blízka
Foto: Albrecht Wunderlich
i z daleka.
Úvodní slovo si vzala starostka města Ing. Anita Černíková. Mimo jiné řekla:
„Pro někoho toto místo bude představovat pietní vzpomínku na ty, kteří se už z války nevrátili, pro další
to bude symbol boje za mír. Až se tu zastaví pamětníci, přivřou oči a mezi stromy znovu uvidí stěny
zaniklých stavení. Pro mnoho ostatních návštěvníků toto místo zkrátka bude představovat příjemnou
zastávku k odpočinku. Ať si každý vybere sám.“
Dále poděkovala turistickému oddílu za to, že toto místo vzniklo a vyzdvihla zásluhy pánů Kreuzingera
a Lence, kteří byli iniciátory celé myšlenky a následně si vzali na svá bedra myšlenku uvést do života.
Slovo si potom vzal předseda TJ Strunal, Mgr. Petr Plzák. Poděkoval městu za finanční podporu, bez
které by takováto akce nebyla možná, dále poděkoval všem, kteří se aktivně na obnově pomníku podíleli,
a vyslovil přání, aby toto místo bylo turisty hojně navštěvováno. Svůj krátký projev zakončil slovy:
„Každý turista má rád nějaký konkrétní cíl výšlapu (často to bývá hospůdka ☺), nyní pro změnu nabízíme
historické místo, které jistě za návštěvu stojí.“
Po slavnostních projevech k pomníku přistoupili dva němečtí hudebníci, kteří zde, a později u stánku
hasičů, zahráli několik písniček. Bonbónkem byla jistě u německé populace velice známá píseň „Výspa je
hezká“, ve které se zpívá o tom, kterak radní po zasedání, které končilo kolem půlnoci, šli domů a spatřili
v rybníku měsíc. Maje za to, že se topí, se jej snažili všelijak vytáhnout ven. Po mnoha neúspěšných
pokusech o vylovení končí píseň těmito slovy (volně přeloženo): „I řekl Josef, nechte toho, přestaňte,
jinak měsíc utopíte ještě více. Až rybník příští rok vypustíme, nějak už ho vylovíme!“
Počasí bylo slunečné, nikdo domů nespěchal, a to i z důvodu, že místní hasiči zajistili bohaté občerstvení
a pohoštění, a technické služby příjemné posezení. Děkujeme! Takto to bylo i zamýšleno. Lidé se měli
bavit, zavzpomínat na dřívější dobu, pobavit se se známými i neznámými návštěvníky této slavnosti.
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Milá byla i přítomnost paní Elfriede Friedlové, která jako malá holka ve Výspě žila a mnohé si ještě živě
pamatovala. Byl to pro ni vzácný den.
Zapomenutá obec Výspa na jeden den ožila, možná, jak za starých časů. Život se sem jistě již nevrátí. Pomník a vedle umístěná informační tabule
v českém a německém jazyce a s historickými fotografiemi budou návštěvníkům připomínat, že zde
žili lidé, byla tu škola, hospoda, selská stavení,
domky. Dvě lavičky u pomníku zvou nejen k posezení, ale také k tichému rozjímání – proč tato
obec musela zaniknout, co udělat, aby se podobný
příběh již neopakoval.
Jean Paul: „Své ideje je třeba realizovat, jinak
zarostou plevelem.“
Za turistický oddíl Mgr. Petr Plzák,
Jan Kreuzinger, Tomáš Lenc
Foto: Pavel Sýkora

Hasičské závody
Dne 29.8.2015 se u hasičské zbrojnice uskutečnil již IX. ročník soutěže O pohár starosty města Luby
v požárním útoku. Letos se zúčastnilo celkem 8 družstev, z toho bylo 6 družstev mužů a 2 družstva dětí.
Chtěli bychom poděkovat všem soutěžícím za skvělé výkony, spoluobčanům za hojnou účast a obrovskou
podporu.
Muži:
1. Luby II, 2. Sohl, 3. Luby I, 4. Plesná, 5. Markneukirchen, 6. Svojšovice
Děti:
Soutěže se zúčastnily jen naše děti – Luby I a Luby II, které mezi sebou svedly souboj o 1. a 2. místo.
Již teď se těšíme na příští rok a doufáme, že se opět společně setkáme.
Starosta SDH Luby u Chebu – Jan Pelc, velitel SDH Luby u Chebu – Pavel Mikyta
Městský dům dětí a mládeže Luby
pořádá

Prázdninové radovánky
Ve čtvrtek 29. 10. 2015
Program: VÝLET ZA CHEBSKÝMI HASIČI
prohlídka areálu HZS Cheb, ukázka hasičské techniky, opékání špekáčků (špekáček s chlebem s sebou).
Sraz: 7.15 na vlakovém nádraží Luby
Ukončení:15.00 ve školní družině při MěDDM Luby
Cena: 50,- Kč
Informace a přihlášky ve školní družině u vychovatelky K. Havlové
Přihlášku a platbu odevzdejte do 19. 10. 2015
V pátek 30. 10. 2015
Program: SPORTOVNÍ DEN
Sraz: 8.00 ve školní družině při MěDDM Luby
Ukončení: 15.00
S sebou: vhodné sportovní oblečení a obuv, svačinu na celý den
Cena: 0,- Kč
Informace a přihlášky ve školní družině u vychovatelky D. Kriškové
Přihlášku odevzdejte do 19. 10. 2015
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A je po prázdninách …
1. září začal nový školní rok. Žákům a rodičům skončilo prvním zářijovým dnem sladké nicnedělání
a o slovo se opět po dvou měsících prázdnin přihlásila škola. V 1. třídě, kterou navštěvuje devatenáct
žáků, se sešli novopečení prvňáčci a jejich příbuzní. Nechyběla samozřejmě třídní učitelka Mgr. Jana
Dvořáková. Všechny přítomné uvítaly ředitelka školy Mgr. Jana Vrbová a starostka města Ing. Anita
Černíková. Děti obdržely drobné dárky a pomůcky, které použijí ve výuce.
Změnilo se obsazení učitelského sboru. Do důchodu odešel Mgr. Petr Plzák a paní Eva Rücková začala
učit v MŠ. Na její místo k letošním páťákům nastoupila paní učitelka Pittroffová, která v příštím
kalendářním roce dokončí studium na pedagogické fakultě a hudební výchovu převzala Mgr. Zuzana
Šuranská. Na škole pracují čtyři správní zaměstnanci. Ve školní jídelně se o přípravu chutných pokrmů
starají vedoucí a dvě kuchařky.
Školní budova bude v zimě již celá oblečena do žlutého kabátu, protože na podzim dokončí pan Zdeněk
Johan její fasádu. Věříme, že se již nenajde nikdo, kdo by se chtěl na ní „výtvarně“ zvěčnit jako
v loňském školním roce. Na škole byla dále provedena oprava okapů a okapových svodů. Luxferové
výplně na obou hlavních schodištích byly nahrazeny okny, a to z důvodu lepších izolačních vlastností
a tím i úspory tepla, tedy i financí. Vyměnili jsme zadní vstupní dveře.
Vyučování probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro každého“, který se
aktuálně podle potřeb školy upravuje. Individuální péče je věnována dětem s vadami řeči a poruchami
učení, kterou zabezpečuje speciální pedagog Mgr. M. Hrabovská.
A co chystáme pro žáky naší školy letos? Budeme pokračovat v již osvědčených akcích a v plánu máme
i nějaké novinky. Hned v říjnu čeká školáky „Exkurze pravěkem“ a hudební představení. Uspořádáme
čtenářskou a recitační soutěž, zájezdy na divadelní představení do Západočeského divadla v Chebu.
I letos v rámci výuky TV proběhne plavecký výcvik pro děti ze 2. a 3. tříd.
V plánu školy mají své místo i tradiční Poslední zvonění pro vycházející žáky, celoroční soutěž „Stále
uklizená šatna“, projekty Den Země, Techmánie Praha, Slavkovský les, Doupovské hory. Starší žáci se
seznámí s architekturou Chebu a vydají se do Technického muzea v Praze. Zúčastníme se besedy „Trh
práce“ a „ Finanční gramotnost“ na Úřadu práce v Chebu. Ti sportovně zdatní budou školu reprezentovat
na různých sportovních kláních. Žáci se budou podílet na organizaci chodu školy prostřednictvím
Školního parlamentu. Nezapomeneme ani na vydávání školního časopisu a spolupráci s Gymnáziem
v Markneukirchenu. Budeme se snažit žáky motivovat k účasti jak ve vědomostních, tak i sportovních
soutěžích. Věříme, že naši žáci budou úspěšní i v celorepublikovém srovnávacím testování. Za zmínku
jistě stojí zapojení ZŠ v Lubech do projektu Výzva 56. Podrobněji se zmíníme v dalším článku.
Prostřednictvím neustálého zdokonalování technického zázemí, dovybavováním tříd a předmětových
kabinetů se snažíme vytvořit žákům naší školy kvalitní zázemí. Nezapomínáme ani na zdravou výživu.
Žáci mají možnost si každý den o velké přestávce zakoupit školní mléko a sušenky. Pokračuje se
i v objednávání ovoce, kdy žáci 1. stupně dostávají pravidelně jednou za čtrnáct dní zdarma ovoce,
zeleninu či ovocný nápoj.
Dětem se bude určitě i lépe cvičit ve sportovní hale, kde proběhla oprava střechy, sociálního zařízení
a výměna dveří. Vše pod taktovkou a finančním zabezpečením Městského úřadu v Lubech.
Při základní škole funguje Školská rada ve složení:
Mgr. Silvie Furišová, Mgr. Miroslav Pecháček, Bc. Petr Pavlovský, Monika Kabaluková, Libuše Veselá,
František Málek.
Informace o dění ve škole mohou občané Lubů získat na webových stránkách školy: www.zsluby.cz.
Termíny hlavních akcí školy pro veřejnost:
3. 11. 2015 od 8.00 do 11.40 hodin
Den otevřených dveří
v budově školy
29. 6. 2016 od 15.30 hodin
Poslední zvonění v sálu MěKS Luby
Přejeme všem žákům (i rodičům) úspěšný školní rok, hodně jedniček a vždy úsměv na tváři.
Vedení ZŠ Luby
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V pivovaru bylo dobře
V sobotu 19. září se 29 turistů vydalo na podzimní
výšlap do Erlbachu, který byl spojený s návštěvou
místního rodinného pivovaru.
Ranní mlha se brzy rozptýlila a za pěkného slunečného
počasí jsme kráčeli českou a vogtlanskou krajinou,
někteří si výšlap zpestřili sběrem hub, nešlo je tam
ponechat.
Přišli jsme do Erlbachu, zastavili se u kašny se znaky
měst Erlbachu a Lubů, symbolizující naše partnerství,
prošli
kolem
kostela,
radnice
a již jsme byli u pivovaru. Zde jsme měli malou exkurzi,
dozvěděli se něco o jeho historii, o „výrobě“ piva a pak
pro nás smutnou zprávu od majitele pivovaru, a to, že:
„Pivo zdarma bylo včera a další bude zítra.“
Černý humor – ale s tím jsme jaksi počítali, takže
vybaveni Eury jsme si pivečko zakoupili a dali také
nějaké to jídlo.
Hezky se na terase sedělo, ale čekalo nás ještě 8 km
domů, takže nezbylo, než se zvednout a vyrazit. Prošli
jsme Eubabrunnem, následně kolem dvou rybníků v lese, a pak již lesními cestami do Lubů. Od
Kozabaru část turistů pokračovala domů, část si šla ještě na chvíli posedět. Každý si turistický den
Jan Kreuzinger
zakončil po svém.
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Podzimní hromádky
Odbor správy majetku města opět vyhlašuje podzimní hromádky. Vynášet věci je možno od soboty 17.
října do neděle 18. října 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 19.10. 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 20.10. 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

Humor
"Jeden doktor na stáži navštívil místo zvané honosně mentální institut a ptá se jednoho pacienta: "Jak jste se sem dostal? Jaká
je povaha vaší nemoci?"
"No, začalo to tím, že jsem se oženil. To jsem nikdy neměl dělat. Vzal jsem si totiž jednu vdovu, co měla dospělou dceru, která
se tedy stala moji nevlastní dcerou. Když přijel na návštěvu můj otec, tak se do ní zamiloval a pak se s ní oženil, takže moje
nevlastní dcera teď byla mojí nevlastní matkou. Pak se mé ženě narodil syn, který byl samozřejmě taky tátův švagr, protože to
byl bratr jeho manželky. No, jak jsem vám říkal, moje nevlastní dcera byla také mojí nevlastní matkou, takže její malý bratr
byl teď i mým strýčkem. No, a z toho taky vyplývá, že moje žena, která je matkou mé nevlastní matky, je také mojí babičkou
a já jsem tudíž její vnuk. Ale to není všechno. Protože mám za ženu nevlastní babičku, nejsem jen její manžel a vnuk, ale jsem
také svůj dědeček. Teď už chápete, proč jsem tady?"
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2015 oslaví významné
životní výročí tito občané města Luby:
Driml Antonín
Eliáš Ferdinand
Ernatová Jenny
Kočiš Ivan
Kohl Gerhard
Květoňová Alena
Lupač Emil
Moulis Václav
Vítková Mária
Žižková Zdena
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Hasičská zbrojnice
Smutný pohled, takto se díváme na prostory před naší
hasičárnou. O co se vlastně jde? Jedná se o to, že před
vstupem do zbrojnice, před garážemi aut, jsou dokouřené, mnohdy i nedokouřené cigarety pohozeny jakoby se
nic nedělo, naši hasiči to přece uklidí. Věřte, že je to
moc smutné, když někteří spoluobčané toto dělají. Občas se na zemi objeví i nějaký ten obal od sušenek,
prázdná zmuchlaná lahev od pití. Když jako sbor před
budovou pořádáme akce, vždy druhý den uklízíme tyto
prostory, aby byl příjemný pohled na budovu. Proto
prosíme ty spoluobčany, kteří toto dělají, aby si uvědomily, že tím dělají vizitku nejen nám hasičům, ale celému městu.
Starosta SDH Luby Jan Pelc

Zpětný odběr elektrozařízení
Potřebujete se zbavit starých drobných elektrospotřebičů a nemáte možnost je odnést do sběrného
dvora? Můžete využít venkovní kontejner na malé
spotřebiče, který je umístěn v Tovární ulici naproti
hasičárně vedle separačních kontejnerů. Tuto sběrnou
nádobu
město obdrželo
od firmy Elektrowin v rámci
podpory zpětného odběru.
Je
určena
zejména pro:
drobné
elektrozařízení
z domácností
(žehličky,
topinkovače, kávovary, mlýnky, vysoušeče vlasů
atd.) a el. pracovní nářadí (vrtačky, brusky apod.).
Maximální rozměry vyřazených spotřebičů – 60 x
30 x 20cm.
Ing. Martin Lukeš

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen

Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách
Stáří slepiček:
14 – 19 týdnů - cena 149 – 180 Kč/ks
Prodej se uskuteční:
Luby - u benzínové pumpy
ve 14.35 hodin

ve středu 14. října
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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Výzva č. 56 – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Díky schválení projektu dne 20.7.2015 Základní škola v Lubech získala částku 644 448,- Kč na tři
šablony.
V první šabloně je obsažen nákup knih a tzv. Čtenářské dílny, kdy žáci v rámci výuky literatury budou
s těmito knihami pracovat. Cílem čtenářských dílen je zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Díky druhé šabloně mohou vycestovat čtyři pedagogové, kteří o to měli zájem, na dvoutýdenní intenzivní
jazykový kurz do zahraničí. Paní učitelka Mgr. S. Furišová se již vrátila z kurzu ve Vídni a byla nadmíru
spokojena. Nyní je v Edinburgu na studijním pobytu Mgr. M. Černíková a ještě během zbývajících
měsíců roku 2015 vycestují paní učitelky Mgr. J. Pokorná a Mgr. I. Paučová. Bohužel, díky zpoždění
schválení projektu a nutnému výběrovému řízení na pobyty, učitelé nevycestovali v době letních
prázdnin, jak bylo naplánováno, ale cestují během školního roku. V září nám s výukou vypomohli dva
studenti vysokých škol, ale v dalších měsících budeme muset suplování řešit vlastními silami.
Poslední šablona, ta nejdůležitější z mého pohledu, o kterou jsme požádali, je zahraniční vzdělávací pobyt
pro žáky na 5 dnů. Dostali jsme peníze na dvě desetičlenné skupiny žáků a pedagogický doprovod. Byl
trochu problém najít cestovku, která by splňovala všechny podmínky výběrového řízení a měla volné
kapacity. Nakonec se to povedlo. Brněnská cestovka zajistí našim žákům pobyt v Londýně v měsíci
listopadu. Žáci budou mít hrazeny všechny náklady kromě kapesného. Přeji žákům i pedagogům, aby se
jim v Anglii líbilo a spokojení, plni zážitků a nových vědomostí se v pořádku vrátili domů.
Mgr. Jana Vrbová, ředitelka ZŠ Luby

Předškoláci v Eubabrunnu
Jeden krásný zářijový pátek jsme společně s dětmi z MŠ Nový Kostel navštívili dětské hřiště
v Eubabrunnu. Tam jsme se setkali a hráli si s dětmi z německých mateřských škol. Děti si dopoledne
užívaly, jak jen mohly. Využívaly pískoviště, skluzavky, kolotoč, hrály si společně s míči a kuželkami,
jezdily na lanovce. Společná svačinka, párečky v housce, byla také výtečná. Nechyběly ani slaďoučké
bonbóny.
Počasí se vydařilo. Výlet jsme si všichni dokonale užili. Již se těšíme na další setkání s německými
kamarády.
Předškoláci z MŠ v Lubech
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Obec Erlbach zve srdečně všechny hosty z blízka i daleka na

305. Erlbašský jarmark
17. října 2015
Sobota 17. října od 10.00 hodin
Zahájení jarmarku starostou města a naražením sudu piva (Freibier = pivo zdarma), hudební vystoupení
kapely Original Schwarzbachmusikanten na náměstí (Festplatz).
Sobota od 9.00 a neděle od 10.00 hodin
Pestré jarmareční dny s více jak 100 trhovci, chuťové pochoutky pro všechny.

Vyberte si v knihovně
Walter Tilemann: Maskot roty.
Skutečný příběh chlapce, který se z ruského partyzána stal vojákem wehrmachtu.
Příběh Waltera líčí krutý osud dítěte ve válce, vypráví o zimě, hladu a zoufalství, ale také o naději a přátelství.
Walter Tilemann přežil, jeho osud představuje nejtragičtější oběti války – děti a stává se tak mementem pro další
generace.
Pavel Stehlík: Do temnoty.
Osobní vyprávění českého vojáka, ve kterém otevřeně líčí své osudy od motivace pro vstup do armády přes
náročný výcvik a půlroční nasazení na základně v Afganistánu až po boj s těžkou nemocí po návratu domů…
Ellen Bergová: Jak ty mně, tak já tobě.
Při srazu spolužáků pětadvacet let po maturitě se setkají tři někdejší nerozlučné kamarádky, jimž jak se na první
pohled zdá, život bohatě nadělil.
S postupujícím večerem a přibývajícími sklenkami alkoholu vychází pravda najevo: Všechny tři ženy jejich muži
buď podvádí, využívají nebo opouštějí. V depresivním rozpoložení se bývalé kamarádky opět sblíží a vzbouří se
proti tomu, jak se k nim jejich chlapci chovají. Rozhodnou se pro pomstu; jejich protějšky budou pykat. Pořádně
pykat!
Anthony Doerr: Jsou světla, která nevidíme.
Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spokojené dětství v Paříži. Život ji však postaví před první těžkou zkoušku,
když v raném věku oslepne. Tehdy ještě netuší, že má před sebou další, mnohem obtížnější zkoušky. Němci
obsazují Paříž a Marie s otcem jsou nuceni uprchnout, musejí opustit své dosavadní jistoty a vydat se za nejasnou
vidinou bezpečného útočiště. Je ale možné najít takové místo v rozbouřené Evropě? Zvláště když s sebou Mariin
otec nese nebezpečné tajemství?
Liane Moriarty: Sedmilhářky.
I malá lež může mít velké následky…
Tři ženy, tři osudy. Každá z nich je úplně jiná, a přesto jsou nejlepší kamarádky. Jsou však k sobě skutečně
upřímné? Vždyť i drobné lži a polopravdy můžou časem, krůček po krůčku, přerůst v obrovskou tragédii…
Vlasta Tomanová, knihovnice

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Černíková, Hartl, Skála, Šíma, Vrbová, Plzák, Záplata. Omluveni: p. Kubeš, Pavlovský
♦ ZM schválilo pronájem pozemků části p.č. 923 (378m2) v kat. území Luby I panu Druneckému (všichni pro).
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků p.č. 55/2 (227 m2) v kat. území Horní Luby paní Harbistové za
cenu obvyklou, to je 70,- Kč/m2 (6 pro, 1 proti). O prodej pozemků p.č. 1426 (1159 m2), p.č. 1845 (142 m2)
a st. p.č. 57 (89 m2) požádala Mgr. Miroslava Černíková, následně také paní Zora Kutmanová a Jan Hošťálek.
Paní Kutmanová a pan Hošťálek požádali proto, že zmíněné parcely již déle než 20 let využívají a na části st.
p.č. 57 mají postavenou rekreační chatku. Prodávané pozemky by si rozdělili, paní Kutmanová část st. p.č. 57
a část p.č. 1426, pan Hošťálek část st. p.č. 57, část p.č. 1426 a celou p.č. 1845. Vzhledem k tomu, že rodina
paní Kutmanové a pana Hošťálka již 20 let tyto pozemky využívají k rekreaci a na pronajaté části st. p.č. 57
mají postavenou rekreační chatku, schválili zastupitelé prodej těchto pozemků paní Kutmanové a panu
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Hošťálkovi, a to tak, jak požadují. Přesné výměry budou známy až po geometrickém zaměření (6 hl. pro, 1 se
zdržel hl.).
Zastupitelé schválili záměr pronajmout pozemky p.č. 263/1 (2206 m2) v kat. území Horní Luby (všichni pro),
p.č. 3070 (528 m2) v kat. území Luby I (všichni pro), část p.č. 2387/1 (cca 854 m2) v kat. území Luby I (všichni
pro), p.č. 144/1 (2776 m2) v kat. území Horní Luby (všichni pro), p.č. 985/11 (1504 m2 a p.č. 985/12 (1474 m2)
v kat. území Luby I (všichni pro) a pronájem p.č. 1196/1 (775 m2) v kat. území Luby I (všichni pro).
ZM neschválilo záměr prodat pozemek p.č. p.č. 2936/2 (298 m2) v kat. území Luby I (všichni proti). O prodej
požádal pan Ivo Šafařík, který původně požádal o pronájem tohoto pozemku. Záměr pronajmout byl schválen
a zveřejněn na úřední desce. Vzhledem k nepořádku na pozemcích pana Šafaříka zastupitelé schválili pronájem
tohoto pozemku, k jeho prodeji může dojít později. S tímto postupem souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Zastupitelé projednali žádost paní Jitky Kratinové, aby město odkoupilo od České republiky (Státního
pozemkového úřadu) pozemky p.č. 2830/2 a část p.č. 2257/3 v kat. území Opatov u Lubů, protože ona jako
fyzická osoba nesplňuje zákonné podmínky pro převod a tyto pozemky potřebuje pro zajištění přístupové cesty
k vlastním nemovitostem. ZM odsouhlasilo úplatný převod pozemků p.č. 2830/2 a části p.č. 2257/3 v kat.
území Opatov u Lubů z vlastnictví ČR do majetku města Luby (všichni pro).
ZM bylo seznámeno s žádostí Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje o majetkové vypořádání
stavby II/218 Rekonstrukce silnice Luby. V rámci tohoto vypořádání by mělo dojít k převodu částí
pozemkových parcel z majetku města Luby do vlastnictví Karlovarského kraje a naopak k převodu částí parcel
z majetku Karlovarského kraje do vlastnictví města Luby. ZM schválilo záměr darovat část p.p.č. 142/2
o výměře 7 m2, část p.p.č. 2642 o výměře 7 m2 a část p.p.č. 2639 o výměře 29 m2 Karlovarskému kraji
zastoupenému Krajskou správou a údržbou silnic KK (všichni pro).
Zastupitelé byli informováni o výsledku výběrového řízení na realizaci projektu „Vybavení kompostárny ve
městě Luby“. Jako vítězná nabídka byla vybrána nabídka firmy První chráněná dílna s.r.o. s nabídkovou cenou
1 726 500,- bez DPH.
Zastupitelstvo města vzalo informaci na vědomí a schválilo uzavření Kupní smlouvy na dodávku zboží
a služeb, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Vybavení kompostárny ve městě Luby“, s firmou
První chráněná dílna s.r.o., za nabídkovou cenu 1 726 500,- Kč bez DPH, 2 089 065,- Kč s DPH (všichni pro).
Zastupitelé byli informováni o výsledku výběrového řízení na realizaci projektu „Svážíme bioodpad z města
Luby“. Jako vítězná nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy První chráněná dílna s.r.o. s nabídkovou cenou
979 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města vzalo informaci na vědomí a schválilo uzavření Kupní smlouvy na dodávku zboží
a služeb, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svážíme bioodpad z města Luby“, s firmou První
chráněná dílna s.r.o., za nabídkovou cenu 979 000,- Kč bez DPH, to je 1 184 590,- Kč s DPH (všichni pro).
Zastupitelstvo města bylo informováno o projednání výsledku hospodaření Dobrovolného svazku obcí (DSO)
Kamenné vrchy za rok 2014 na valné hromadě svazku. Valná hromada DSO Kamenné vrchy projednala dne
11.06.2015 zprávu o výsledku přezkumu hospodaření DSO Kamenné vrchy za rok 2014 a byla seznámena se
závěrečným účtem svazku a vyslovila souhlas s celoročním hospodařením DSO Kamenné vrchy a schválila
závěrečný účet DSO Kamenné vrchy za rok 2014. Dozorčí rada DSO Kamenné vrchy schválila dne 8.06.2015
účetní závěrku roku 2014.
Zastupitelstvo města vzalo informaci o projednání hospodaření DSO Kamenné vrchy v roce 2014 v orgánech
svazku na vědomí.
Paní Dvořáková navrhla rozpočtová opatření rozpočtu města pro rok 2015. Jedná se hlavně o navýšení výdajů
na veřejně prospěšné práce (dále VPP) o 400 tis. Kč a současné navýšení příjmů (dotace) na VPP o 360 tis. Kč.
Dále bylo navrženo zvýšení výdajů o 300 tis. Kč na správě, což budou výdaje na opravy a úpravy na radnici
v souvislosti se zřizováním bytového hospodářství v prostorách radnice včetně zařízení a vybavení pracoviště.
Navržená rozpočtová opatření projednal dne 20.08.2015 FV a doporučil je zastupitelstvu města ke schválení.
ZM navržená rozpočtová opatření odsouhlasilo (všichni pro).
Zastupitelé města byli seznámeni s návrhem rozpočtového výhledu města na roky 2016 – 2019. V navrženém
rozpočtovém výhledu jsou uplatněna opatření na udržení dobré finanční kondice města. Největší riziko
v současné době představuje pro město snižování příjmů v důsledku ubývání obyvatel města, které ovlivní
jednak daňové příjmy a jednak příspěvek na výkon státní správy. Rozpočtový výhled je zpracován na období
let 2016-2019 (povinnost města schválit na nejbližších 3-5 let dle §3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů), tento výhled může být dle potřeb aktualizován.
Návrh rozpočtového výhledu projednal Finanční výbor ZM Luby a doporučil jej ke schválení. Návrh vychází
z předpokládaného rozdílu běžných příjmů (BP) a běžných výdajů (BV) rozpočtového roku. Z hlediska
posuzování finančního zdraví je nutné mít dlouhodobě kladné saldo rozpočtu (tzn., že rozdíl běžných příjmů
a běžných výdajů musí být kladný). Proto bude nutné v případě razantnějšího snížení BP (hlavně daňových)
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o stejnou částku snížit BV.
Naplánované investiční akce v letech 2016-2019 ve výši 71.400 tis. Kč by měly být financovány jednak
z dotací a příspěvků, dále z finančních zdrojů z minulých let (18.000 tis. Kč) a jednak z kladného salda
rozpočtu z let 2016-2019 (16.000 tis. Kč). Realizace investičních akcí bude závislá na úspěšnosti města při
žádostech o dotace ze státních nebo evropských fondů. Vždy by mělo platit, že přednost na realizaci dostane
dotovaná akce, tak bude město moci v nejbližších pěti letech investovat více finančních prostředků. Jedinou
investicí, kterou město uskuteční pravděpodobně již v letošním roce jsou projekty na zkvalitnění nakládání s
odpady (vybavení kompostárny a nákup techniky na bioodpad). Celkové náklady budou do výše 4 000 000 Kč,
poskytnutá dotace ze SFŽP by měla být 3 300 000,- Kč.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019 (všichni pro).
ZM bylo seznámeno s nabídkami několika firem na vypracování technickoekonomické studie stávajícího
tepelného hospodářství plynových kotelen společnosti Lubská Kalora s.r.o. Paní starostka navrhla, aby tyto
nabídky brali zastupitelé jako informativní a k projednání se sešli spolu s jednatelem Lubské Kalory panem
Knapčíkem na pracovním jednání dne 14.09. O nabídkách by rozhodlo ZM na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé tento postup odsouhlasili.
Paní starostka seznámila zastupitele s nabídkou zpracování Technickoekonomické studie rozšíření
vodovodního systému ve městě Luby společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Cílem studie je
návrh rozšíření a úprav stávajícího vodovodního systému při připojení nových lokalit města. Součástí řešení je
ekonomické vyhodnocení efektivity a doporučení rozsahu investice. Společnost je schopna zpracovat studii
i prováděcí projekt, zajišťuje veřejnoprávní projednání stavby, technický dozor investora, má rozsáhlé
zkušenosti s předkládáním žádostí o podporu projektů financovaných z fondů EU a národních programů.
Zároveň byli zastupitelé informováni o výsledku studie, kterou zpracovala společnost Chevak, a.s.
Zastupitelé se danou problematikou budou dále zabývat na pracovním zastupitelstvu v co nejkratším termínu.
ZM se shodlo na tom, že dobudování vodovodu je pro město důležité a bude je prioritně řešit.
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou firmy Tendra, spol. s r. o., na zpracování žádosti o dotaci na projekty,
které by mohly být spolufinancovány z OPŽP 2014-2020. Dle již vyhlášených výzev by mohly být připraveny
projekty na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (výměna otvorových výplní
budovy radnice, zateplení obvodového pláště + výměna otvorových výplní na budově školní jídelny). V rámci
specifického cíle 5.1, kterým je snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie, mohou být podporována opatření, která splní obecná kritéria přijatelnosti. Firma Tendra
požaduje odměnu za zpracování žádosti o dotaci pouze v případě úspěšně zařízené dotace. V opačném případě
pracuje zdarma.
Zastupitelé návrh na vypracování žádostí odsouhlasili a zároveň schválili uzavření smlouvy na zpracování
žádosti o dotaci a projektovou dokumentaci na akce s firmou Tendra, spol. s r. o. (všichni pro). Před
vypracováním žádostí musí být u zamýšlených opatření odborně posouzeno, zda opatření splní obecná kritéria
přijatelnosti (např. zda dojde k min. úspoře energie o 20% oproti původnímu stavu).
ZM bylo informováno o dokončení oprav ve sportovní hale. Práce až na malé nedodělky budou předány 4.9.,
kompletní ukončení by mělo proběhnou v následujícím týdnu, nejpozději do poloviny září bude vše hotové.
Vzniklé vícepráce byly konzultovány v průběhu oprav s projektantem a ten se k oprávněnosti vyjadřoval
a odsouhlasoval je. Konečný součet bude znám do poloviny září a zastupitelé budou informováni na příštím
zasedání. ZM vzalo informaci na vědomí.
ZM bylo informováno o změně ukončení projektu z důvodu předložení daňového přiznání k DPH. Nový termín
ukončení fyzické realizace projektu je 30.9.2015 místo původního termínu 31.8.2015, nový termín celkového
ukončení projektu (podání žádosti o podporu) je 29.10.2015 místo původního termínu 25.9.2015.
ZM vzalo informaci na vědomí.
ZM zvolilo pana Vlastimila Píska, bytem Luby, U Pily 125, členem dozorčí rady společnosti Lubská Kalora
s.r.o., jejímž je město Luby jediným společníkem a plní proto funkci valné hromady (všichni pro).
ZM projednalo žádost ředitelky MěDDM Luby Bc. Olgy Taušnerové o změnu stávajícího názvu, který je
v současné době z legislativního hlediska nevyhovující a schválilo nový název Dům dětí a mládeže a školní
družina Luby, příspěvková organizace, místo původního Městský dům dětí a mládeže Luby, okres Cheb
(všichni pro).
Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 2. listopadu od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
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