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Zrušit, či nezrušit?
Na www.atlasceska.cz, kde jsou uvedeny základní informace o naší obci, se mimo jiné objevuje zmínka o tom, že
se každoročně v Lubech v září koná tzv. Lubský podzim. Má jít o kulturní akci s poutí a jarmarkem, atrakcemi
a mnoha doprovodnými zajímavostmi. Pokud bych měla hodnotit aktuálnost této upoutávky, jistě mi dají všichni za
pravdu, že už tak horká není. Lze souhlasit s tím, že se jedná o událost spojenou s kulturním vystoupením. Letos
byl připraven program pro děti. Na této akci vystoupily dětské mažoretky při ZŠ v Kynšperku a dospělým k tanci
a poslechu zahrálo duo Tyrkys. Myslivecké sdružení I jako každoročně zorganizovalo ve své klubovně výstavu
trofejí. Občerstvení zajistili místní hasiči, kteří rozšířili svůj sortiment o párky v rohlíku, čímž potěšili zejména děti.
Ti nejmenší se mohli povozit na kolotoči. Ovšem do podoby jarmarku měla podzimní akce daleko. A dá se říci, že
je to rok od roku horší. V letošním roce k malé návštěvnosti stánkařů přispělo jistě i nevlídné počasí. Dále fakt, že
se v tento den konal v Sokolově Hornický den. Tato akce je jistě pro prodejce daleko atraktivnější, co se týče tržeb,
než náš Lubský podzim. V letošním roce jsem oslovila přes dvacet stánkařů s informací o možnosti prodeje zboží
na našem jarmarku. Téměř nikdo se neozval. Ti, co zavolali, se zajímali o počet obyvatel v naší obci. Účast
přislíbili dva prodejci a ani ti nakonec nepřijeli. Nenalákala je ani nabídka prodeje bez poplatku za stánek. Často
slýchávám o tom, jak dříve byly stánkaři zaplněny ulice Tovární i Revoluční. Také si to pamatuji, zejména po
revoluci se snažilo přivydělat si mnoho lidí. A tak i místní občané prodávali doma uvařený kečup, upečené buchty,
pletené svetry z vlny dovezené z Polska atd. V letošním roce si zaslouží zmínku jen tradiční zahradnický stánek,
proutěné výrobky žen z Plesné a cukrovinky od Aulických. Zbytek se nedá nazvat jinak než veteší.
Účast lidí nebyla také nijak ohromující. Roli sehrálo jistě i ne moc příznivé počasí. Dále možná i fakt, že zhruba
před měsícem v Lubech proběhly Hraniční slavnosti a před čtrnácti dny hasičské závody.
Proto snad někteří lidé neměli chuť a možná i peníze na to, aby před hasičárnu přišli.
Kladu si otázku, zda vůbec s Lubským podzimem do budoucna pokračovat. Pokud bychom ho příští rok
organizovali, jistě ne však ve stejném datu, jako se koná sokolovský Hornický den. V případě, že bychom akci
pořádali, pan Aulický mi přislíbil pomoc s oslovením dalších stánkařů, které bychom se pokusili na ni nalákat.
Další variantou je, že bychom místo této podzimní události uspořádali program pro děti spojený se začátkem
nového školního roku.
Máme před sebou celý rok, abychom se pokusili o nějakou změnu k lepšímu. Tak doufejme, že se nám to příští
podzim povede.
Na závěr ještě patří poděkování místním hasičům a pracovníkům technických služeb za pomoc při organizaci
letošní akce.
Mgr. Miroslava Hrabovská

Obec Erlbach zve srdečně všechny hosty z blízka i daleka na

303. Erlbašský jarmark
19. října 2013
Sobota 19. října od 10.00 hodin
Zahájení jarmarku starostou města naražením sudu piva, slavnostní salvy Střeleckého oddílu Wernitzgrün
a hudební vystoupení Schalmeienkapelle Wernitzgrün 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
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Školní rok 2013/14 zahájen
Nový školní rok jsme začali s celkovým počtem 174 žáků. V 1. třídě usedlo 3. září do lavic 16 dětí. Obsazení
učitelského sboru se oproti loňskému školnímu roku nezměnilo. Vyučování probíhá podle vlastního školního
vzdělávacího programu „Škola pro každého“. V letošním školním roce byla aktualizována jeho 3. verze, kdy
hlavní změnou je především zavedení povinné výuky dalšího cizího jazyka. Žáci kromě znalostí anglického
jazyka získají i základy němčiny, jejíž výuka bude začínat od 7. ročníku. Děti s vadou výslovnosti mají
zajištěnou logopedickou péči. Žáci se specifickými poruchami učení dochází na hodiny nápravného čtení.
Na škole pracují čtyři správní zaměstnanci. Ve školní jídelně se o přípravu pokrmů starají vedoucí a dvě
kuchařky. Za zmínku jistě stojí, že se téměř podařilo odbourat vaření polévek a dalších jiných pokrmů tzv.
z pytlíku. O tom, že je strava ve školní kuchyni chutná, svědčí i nárůst strávníků.
Naše škola prošla opět dalšími úpravami. Hlavní budova dostala zepředu pěkný kabát, a to v podobě nové
fasády. Největší změnou v letošním školním roce je, že všechny ročníky jsou umístěny v budově horní školy.
Prvňáčci byli přivítáni v nově zrekonstruované třídě. Byly upraveny interiéry dvou tříd. Zde je na místě
poděkování pracovníkům Odboru správy majetku města Luby, kteří nám velmi pomohli se stěhováním
nábytku. Dík patří i řemeslníkům. A to panu Z. Johanovi, V. Merhoutovi, V. Kadovi, P. Pelikánovi,
K. Tomanovi, kteří vždy vyšli škole ochotně vstříc.
I do budoucna bychom chtěli pokračovat v úpravách dalších učeben (podlaha, stěny, osvětlení, nábytek)
a v dokončení fasády na horní škole.
V rámci zkvalitnění výuky se snažíme o modernizaci výpočetní techniky. V pěti třídách jsou nainstalovány
interaktivní tabule, ve zbývajících dataprojektory.
Nadále budeme pořádat akce, které se v minulých školních letech osvědčily.
I letos to bude v rámci výuky plavecký výcvik pro děti z 3. a 4. třídy. Zorganizujeme návštěvu divadelního
představení v Chebu. O tuto akci je vždy u starších školáků velký zájem. 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. V loňském školním roce v projektu Stonožka 9, ve kterém
proběhlo srovnávací testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, naši deváťáci
předstihli v českém jazyce 95 % škol, v matematice 84 % škol a v obecných studijních předpokladech 95 %
škol.
Rodiče budou mít možnost i v letošním školním roce v rámci Dne otevřených dveří seznámit se s výukou na
naší škole. V dubnu se v sále MěKS v Lubech uskuteční akce „Jarní hraní“, kdy budou žáci předvádět zdobení
velikonočních vajíček. Věříme, že se k nám přidají i lubští dospěláci. Víme totiž, že i mezi nimi je řada
šikovných lidí.
Budeme pokračovat v prodeji školního mléka a sušenek, které si mohou žáci každý den ve škole o velké
přestávce zakoupit. Rovněž se zúčastníme projektu Ajaxův zápisník, Čas proměn a Ovoce do škol, kdy žáci
1. stupně dostávají pravidelně jednou za čtrnáct dní zdarma ovoce, zeleninu či ovocný nápoj.
Pro žáky školy mimo jiné uspořádáme čtenářskou a recitační soutěž. V plánu školy máme i tradiční Poslední
zvonění pro vycházející žáky a pokračování celoroční soutěže pro žáky 2. stupně. Fungovat bude i nadále
žákovský Školní parlament, který umožňuje žákům podílet se na organizaci chodu školy.
Informace o dění ve škole budou žáci i veřejnost získávat díky vydávání školního časopisu.
I v letošním roce budeme pokračovat ve spolupráci v rámci projektu „Partnerské školy potřebují prostory
k setkávání“ s gymnáziem v Markneukirchenu. Díky finanční podpoře Karlovarského kraje i v letošním roce
otevřeme vzdělávací kurz pro osoby se zdravotním postižením.
Na škole začal také pracovat pod vedením paní učitelky E. Rückové kroužek "Němčina hrou". Zapojili se do
něj žáci 1. až 3. třídy.
Při základní škole funguje Školská rada ve složení: Mgr. Zora Kutmanová, Mgr. Ivana Paučová, Bc. Petr
Pavlovský, Lenka Skálová, Monika Kabaluková, Dita Krišková.
Informace o dění ve škole mohou občané Lubů získat na webových stránkách školy: www.zsluby.cz.
Termíny hlavních akcí školy pro veřejnost:
5. 11. od 8.00 do 11.40
5. 4. od 14.00 do 17.00
26. 6. od 15.30

Den otevřených dveří
Tvořivá dílna s výstavou
Poslední zvonění

budova školy
sál MěKS Luby
sál MěKS Luby

Na závěr nezbývá, než našim žákům popřát do nového školního roku hodně úspěchů, úsměvů na tváři
a pracovníkům školy pracovního a osobního uspokojení.
Vedení ZŠ Luby
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Výšlap do Liboce
Společně s našimi německými přáteli z turistického oddílu v Erlbachu jsme si
v sobotu 21. září udělali podzimní výšlap do Liboce.
Počasí nám přálo a tak
cesta ubíhala celkem
rychle. Přes Opatov
a Klondike jsme po
dvou hodinách cesty
přes
lesy,
louky
a polní cesty došli do
Liboce. Prohlédli jsme
si hezky udržovaný
místní hřbitov a kousek vedle stojící kostel
Nejsvětější Trojice.
Po krátkém občerstvení z vlastních zásob
a posilněni „zdravotní“ slivovičkou jsme se vrátili
přes Černou zpět do Lubů.
Trasu v délce 16 km všech 14 účastníku zdolalo
v pohodě a bez puchýřů.
Jan Kreuzinger

Vyberte si v knihovně
Blaine Harden: Útěk z tábora 14.
Kniha je svědectvím o tom, kam až může zajít lidská krutost ve službách totalitního režimu, syrovou
studií, která přibližuje, jak se dá v člověku vyhubit takřka vše lidské a udělat z něj pracovní nástroj. Sin
Tong-hjok vyrůstal v pracovním táboře č. 14 v Severní Koreji. Neznal nic jiného než bití, mučení,
vysilující práci a mizerné jídlo. Pak se jednoho dne objevil spoluvězeň, který mu začal vyprávět o věcech,
které lze zažít za zdmi tábora. Sin Tong-hjok poslouchal. Začalo mu docházet, že nemusí pojít jako zvíře
rukama sadistických dozorců. A druhého ledna roku 2005 se vydal na útěk.
William Paul Young (kanadský autor světového bestselleru Chatrč): Křižovatka.
Anthony Speencer je sebestředný bezcitný boháč pyšný na své „úspěchy“ v práci, kde se ho všichni bojí,
i v rodině, kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úrazu hlavy se octne v kómatu na JIP. Bude mít dost
odvahy k zásadní volbě, která by mohla odčinit velkou nespravedlnost uvedenou do pohybu předtím, než
stanul na pokraji smrti?
Irena Dousková: Dardy.
Volné pokračování bestselerů Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák (knihovna má k dispozici).
Ani v této závěrečné části autorčiny volné trilogie neschází zdánlivá lehkost vyprávění a autorčin slovní
i situační humor. Dospívající gymnazistku Helenu potkáváme jako vdanou ženu, matku dvou dětí.
Namísto krize normalizace je tu krize středního věku. A když už krize, tak pořádná. Přichází totiž jedna
darda za druhou.
John Lutz: Pulz.
Během převozu sériového vraha do věznice s nejpřísnější ostrahou udeří hurikán. Ostře sledovaný pasažér
obrněného vozu beze stopy zmizí. To bylo před dlouhými deseti roky. Teď bylo nalezeno několik
zavražděných obětí – a modus operandi až příliš připomíná pohřešovaného vraha. Detektiv Frank Quinn
má plné ruce práce. Ví totiž, že každý den, kdy zůstává vrah na svobodě, může stát další lidský život.

Humor
Otázka do Rádia Jerevan: Slyšela jsem, že v Černobylu zařvali jen dva občané.
Odpověď: Ano. Je to pravda. Jeden zařval: „Vypni to!“ a druhý: „Nejde to!“
V Moskvě přijde do řeznictví občan a ptá se: „Mohli byste mi nakrájet ¼ kila šunky?“
Řezník na to: „Samozřejmě že mohli …. Přineste, nakrájíme!“
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LUBSKÝ PODZIM 2013
– turnaj mužů ve stolním tenise –
Dne 21.9.2013 se konal v Lubech skvěle obsazený turnaj ve stolním tenise ,,Lubský podzim 2013“.
Účastnilo se 49 hráčů především z Karlovarského kraje, ale i hráči hrající v zahraničí. Přijeli jak ligoví
hráči, tak úrovně divizní, krajské i okresní výkonnosti.
Organizačně proběhl celý turnaj na výbornou. Milan Špryňar se svými asistentkami Radkou Hoyerovou
a Míšou Skálovou zvládli vše parádně. Z lubských hráčů bojovali ve skupinách Tomáš Skála st., Jan
Pěnkava a Tomáš Skála ml., který to dotáhl ze všech nejdále. V osmifinále vyhrál nad divizním hráčem
MUDr. Lukášem Galkem z Kynšperka, ve čtvrtfinále porazil výsledkem 3:2 ligového hráče P. Huleše ze
Svatavy a poté podlehl na půl domácímu Jirkovi
Provazníkovi z Ostrova 3:2.
Celkové 4. místo je pěkným úspěchem pro
nadcházející sezónu, kdy po boku Lukáše
Kvasničky vytvoří kvalitní základ v dlouhodobé
krajské soutěži.
Celkové výsledky:
Čtyřhra muži:
1. Petrák – Kořínek
2. Huleš – Tomšík
3. Provazník – Čonka
Dvouhra muži:
1. Martin Petrák ( zahraničí)
2. Jiří Provazník ( Ostrov)
3. Jan Kořínek ( Chodov)
4. Tomáš Skála ( Luby)
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Pozvánka na výlet
Lubští turisté zvou na cyklovýlet k pramenu říčky
Bílý Halštrov, který se uskuteční v sobotu 5. října
po trase Luby, Plesná, Skalná, Hazlov, Výhledy,
pramen, Horní Paseky, Bad Brambach, Plesná,
Luby.
Obtížnost střední, cca 45 km. Sraz v 9.00 hodin
u zrcadla.
Miroslav Hruška

Oprava
V minulém čísle Lubského zpravodaje jsme
v článku „Život člověka, který psal dějiny“ chybně
uvedli datum schůzky v Hotelu Praha. Správně
muselo být 13. března 1946 a ne 1945, jak bylo
uvedeno.
Za upozornění děkujeme naší pozorné čtenářce,
paní Věře Kubíkové.
Redakce LZ

Hrajeme si s pohádkou
a Muzikály
jak je znáte i neznáte
V úterý 17. září 2013 si žáci Základní školy v Lubech
zpestřili školní výuku kulturním představením. Herce
Divadla Slunečnice přivítali v MěKS Luby nejprve žáci
třetí a čtvrté třídy a šli s nimi do světa pohádek v
příběhu nazvaném "Hrajeme si s pohádkou".
V příběhu zasazeného do hudební pohádkové školy se
objevil inspektor Rampepurďák Dlouhohřívý a učitelka
zpěvu Evelína Ušlechtilá v podání herce Vladimíra
Řezáče a Kateřiny Sedlákové. V hudebním představení
zazněla spousta krásných písní a melodií z pohádek,
dětských filmů a muzikálů. Jako např.: Šíleně smutná
princezna, Princové jsou na draka, Saxana, Tři veteráni,
Pyšná princezna a další známé dětské písně.
Po dětském představení přišli na řadu žáci druhého
stupně, pro které si herci připravili melodie ze známých
světových muzikálů, Jesus Christ Superstar, Pomáda,
Bídníci, nebo hudebních filmů (Hříšný tanec, Vlasy).
Všechny přítomné nadchnul úžasný hlas Kateřiny
Sedlákové a perfektní angličtina, kterou zpíval Vladimír
Řezáč. Herci v průběhu představení požádali o
spolupráci 2 žáky. Edita Farová ani Michal Paulovič
hudební výstup herců nezkazili a díky svému smyslu
pro humor dokonce pobavili i ostatní žáky.
Je to vskutku překvapivé, ale když se žáci účastní
kulturních představení, téměř nikdy nevyrušují a
veškerá jejich pozornost se soustředí na umělce na
pódiu. To si pak vždycky říkám, jak oni to ti umělci
dělají, že je žáci "hltají" a zapomenou při tom na
zlobení. Někdy bych za to dala nevím co, kdybych je
uměla takhle upoutat při vyučování.
Silvie Furišová

Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček:
15 – 19 týdnů - cena 149 – 175 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
Luby - u benzínové pumpy

v úterý 22. října 2013
ve 14.35 hodin
Případné bližší informace na tel:
728605840

415740719

728165166

Při prodeji slepiček – nová služba
výkup králičích kožek – cena 15 - 22 Kč/ks

Pizzerie Sklep
Vás zve k příjemnému posezení
v nekuřáckém prostředí.
Od 7. října jsme rozšířili
nabídku jídel
a změnili jsme otvírací dobu:

otevřeno denně
od 16.00 do 22.00 hodin
pondělí zavřeno
Tel.: 732 914 738.
Kolektiv Pizzerie Sklep
se těší na Vaši návštěvu.
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Prvň
Prvňáčci usedli do školních lavic
V pondělí 2. září překročilo
ilo bránu školního světa
sv poznání 16 nových žáčků.
č ů. Každoroční
Každoro
slavnostní vítání
nových prvňáčků ve škole bylo v letošním roce ještě
ješt slavnostnější.
jší. V tomto školním roce byla totiž
zahájena výuka v nově zrekonstruované třídě
t
v horní škole.
Prvňáčky
ky v doprovodu rodičů
rodi
přivítali starosta
obce Karel Kubeš, ředitelka školy Mgr. Jana
Vrbová a jejich třídní
ř
učitelka
čitelka Mgr. Jitka Pokorná.
První den ve škole byl pro prvňáčky
prv
jistě plný
očekávání
ekávání a rozhlížení se po místnosti, kde jim
začne povinná
nná školní docházka. Malí školáčci
školá
si
odnesli nejen pěkné
ěkné vzpomínky na svou školní
premiéru, ale také drobné dárky a sladkosti. Oni
i jejich rodičee se také dozvěděli
dozvě
vše podstatné pro
nadcházející dny.
Nezbývá, než doufat, že prvňáčci
prv
vykročili do
školního života tou správnou nohou a bude se jim
na naší škole líbit a dařit
řit se jim.
Mgr. Miroslava Hrabovská

Přečti
ti si a zapoj se!

Cílem je spojit potěšení
ěšení ze čtení
čtení s radostí z pomoci druhým.
Ze seznamu, který nalezneš na internetu www.ctenipomaha.cz si vybereš knížku (jsou řazeny
do tří kategorií dle věku)
ku) a až knihu přečteš,
p
zaregistruješ se na těchto
ěchto webových stránkách,
odpovíš na pár otázek vztahujících se ke knize a získáš 50 korun.
Tuto odměnu si nemůžeš
žeš vyzvednout v hotovosti, můžeš
m
ji však věnovat
ěnovat někomu,
ně
kdo čeká na
tvoji pomoc. Věnuješ ji třeba
řeba na výcvik pejska, který pomůže
pom že postiženému člověku,
č
na speciální
kolo pro maminku, která nemůže
ůže
že chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým
africký dětem.

Projekt je určen
en pouze žákům
žák
základních a středních
ředních škol.
Čtení
tení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím
ěčím víc pro tebe i pro ty,
kterým pomůžete.
Kdo nemá internet doma, může
ůže se zdarma připojit v knihovně,
ě, vybranou knížku si půjčit,
p
s vyplněním registrace pomohu.
Jako první se v Lubech zapojila Anička
Ani
Voříšková (5. třída), k dnešnímu dni již rozdala „peníze“
dvěma
ma nadacím, má ze sebe radost a doporučuje
doporu uje tuto akci dalším dětem,
dě
které rády čtou
a chtějí pomoci.
knihovnice Tomanová
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Podzimní hromádky
Odbor správy majetku města opět vyhlašuje podzimní hromádky. Vynášet věci je možno od soboty
12. října do neděle 13. října 2013 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.), 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., §4 písmene x)). 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 14. 10. 2013 v ulicích:
Masarykova, H. Luby, Na Nivách, Kostelní, Revoluční, Mlýnská, U Pily, Tovární, Na Louce, Luční,
Družstevní, Flusberg, Chebská, Příčná, D. Luby
V úterý 15. 10. 2013 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 k jejich odvozu. 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 při podzimních hromádkách,
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.

Kam s nebezpečnými
odpady?
V areálu odboru správy majetku města funguje
tzv. sběrné místo, kde mají lubští občané možnost
bezplatně uložit nebezpečný odpad z domácnosti
kdykoli během roku. Pracovní doba je pondělí až
čtvrtek od 6.00 hod do 15.00 hod a v pátek od
6.00 hod do 12.00 hod.
Ing. Lukeš Martin – odbor správy majetku města
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