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Sportovní klub Luby informuje
Vážení občané a sportovní příznivci. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností SK Luby. Na
přelomu května a června se členové SK Luby zaměřili na plné zprovoznění 2 antukových dvorců
a 2 dvorců na plážový volejbal. Tyto dvorce jsou v perfektním stavu a v provozu (antukové dvorce jsme
dosypávali nově zakoupenou antukou a následně jsme je několikrát zválcovali).
Dalším cílem klubu (na základě rozhodnutí VH)
bylo rozšíření členské základny SK. Tento cíl se
podařil splnit a byli jsme mile překvapeni –
z původních 10 členů v loňském roce, je nyní
evidováno celkem 42 členů (31 dospělých a 11
mládeže). Tenis se v areálu hraje téměř každý den.
Vytvořilo se několik menších skupinek, které
chodí hrát do našeho areálu pravidelně.
Snažili jsme se oslovit také nohejbalisty
a volejbalisty, ale ti zatím nemají zájem scházet se
v našem nádherném areálu, který nám závidí celý
okres. Na plážový volejbal chodí nepravidelně
2 partičky mladých lidí, za což jsme velice rádi,
protože i tato část našeho areálu slouží veřejnosti.
Pro příští rok plánujeme nákup umělých lajn na
antukový dvorec č. 3. Tím zprovozníme celý areál a uspokojíme stoupající poptávku z řad veřejnosti
o tenis, protože budeme mít k dispozici 3 tenisové dvorce.
V sobotu, 5. července uspořádal klub ve svém areálu velký tenisový turnaj ve dvouhrách. Do turnaje se
nakonec přihlásilo 14 hráčů, kteří byli rozděleni do tenisového pavouka. Turnaje se zúčastnili 2 hráči
z Aše, 6 hráčů z Plesné a 6 hráčů z Lubů. Počasí bylo pro tenis jako na objednávku, protože celý den byl
bez deštivých přeháněk. Prohrávající v 1. kole nevypadl z turnaje, ale automaticky postoupil do turnaje
„útěchy“. To znamená, že každý účastník si zahrál minimálně dva zápasy. Celý turnaj se hrál na 1 set
podle předem daného časového rozpisu. Turnaj byl zakončen slavnostním předáním cen kolem 16.00
hodiny.
Putovní pohár převzal Standa Břinčil, který ve
finále porazil Dana Petržela staršího. Na třetím
místě skončili Aleš Votruba z Plesné a Jan
Pěnkava. Ceny obdrželi i finalisté ze soutěže
útěchy Jiří Kůrka a Tonda Machovič. Odměněn
byl také nejstarší hráč turnaje Sláva Polívka. Po
celý den bylo zajištěno v areálu občerstvení.
Poděkování patří správci areálu panu Kubíkovi
staršímu za vzornou přípravu obou dvorců. Jako
na každém turnaji – bez sponzorů by to nešlo.
Děkujeme všem, kteří se na turnaji podíleli
finančně nebo věcnými cenami.
Sponzoři turnaje:
Restaurace u Kostela (Kuchta), Maso - uzeniny Hadvig, FP Technik, Ateliér Saldo, Aulický, Město Luby,
restaurace Fialka, David auto Molodovec, potraviny Černovský, Stanislav Břinčil, potraviny Bohouš,
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Winkler, Akord Kvint, drogerie u Knapčíků, autoopravna Josefi, plynoservis Merhout, kadeřnictví
Paulovičová, truhlářství Bartoš, autoservis Svoboda, pokrývačství Pelikán, zednické práce Maruščák.
Protože zájem o tenis je nyní velký, na konec srpna plánujeme uspořádat ještě jeden tenisový turnaj,
tentokrát ve čtyřhrách. Všichni se na tuto akci těšíme a věříme, že se přijdou podívat a povzbudit hráče
i nehrající občané našeho města (předběžně máme domluvený termín sobota 23.08., při nepřízni počasí by
se hrálo v neděli 24.08., nebo další sobotu 30.08. - hráče i veřejnost budeme včas informovat).
Rádi mezi námi přivítáme další zájemce o tenis, nohejbal, volejbal nebo nadšence, kteří by chtěli pomoci
jak po sportovní tak po manažerské stránce.
Pěnkava Jan, předseda SK Luby

Pozvánka
Hudební sdružení "Schönbach" za podpory města Luby, Karlovarského kraje a mnoha sponzorů, pořádá
dne 16. srpna 2014 od 16.00 hodin na Autoparku

"Hudební festival Luby 2014"
Na převážně rockovém festivalu zahájí skupina J-Ellite z Lubů a po loňském úspěchu formace IHS si
budeme moci poslechnout zástupce domácí kapely.
Následovat budou "Choré Vzťahy" z Prahy s lubským rodákem Honzou Lorencem. Po té zahraje
regionálně velmi známá kapela Gibon's, pocházející z nedalekého Hazlova.
Následovat by měla hlavní postava našeho fesťáku, a tím není nikdo jiný než Vilda Čok se svojí skupinou
Bypass. Další v pořadí budou opět pražští muzikanti pod názvem Last Station.
Na závěr Hudebního festivalu Luby 2014 zahraje, po loňském velkém úspěchu, brněnská kapela The
Eclipse na klasické strunné nástroje: 2 violoncella, housle a bicí.
Touto cestou bychom velmi rádi pozvali všechny příznivce dobré hudby.
Občerstvení je zajištěno v dostatečné míře a vstupné bude opět dobrovolné.
Tým Hudební sdružení "Schönbach"

Hasiči děkují

Obrázek z historie: Chebská ulice, pekařství a mlékárna,
dnes Potraviny Bohouš

Jménem celého sboru bych rád poděkoval našim spoluobčanům za hojnou účast na Dni otevřených dveří, pořádaných
naším sborem. Hrála příjemná muzika k tanci a poslechu,
občerstvení a dobrá nálada vládla po celý den. Pro děti byly
připraveny různé soutěže. Dále bych rád poděkoval našim
sponzorům: Městský úřad Luby, Hospůdka M.M., potraviny
Bohouš, potraviny Černovský, paní M. Kubincové, G. Ďurčové a firmě Elroz z Plesné za poskytnutí materiálu pro hasiče.
Protože se Den otevřených dveří stal již tradicí, těšíme se na
příští rok.

Starosta sboru SDH Luby, Jan Pelc
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Město Luby
a obec Erlbach
si Vás dovolují pozvat na

20. SPOLEČNÉ
HRANIČNÍ SLAVNOSTI
které se budou konat v sobotu

9. SRPNA OD 14 HODIN
v prostoru hraničního přechodu

14.00 – slavnostní zahájení
14.15 – ORIGINAL SCHWARZBACHMUSIKANTEN, Erlbach
17.00 – ABBA WORLD REVIVAL, Praha
19.00 – RUDI HARDEN SHOW, Praha – artistika, kouzla
20.00 – PRALESSANKA (ČR) + BINGO (D)
V průběhu dne soutěže, tvořivá dílna MěDDM, nafukovací hrad, trampolína, soutěž v létání balonků, výstava historických traktorů
Od 13.30 do 16.00 hodin bude od radnice jezdit autobus
v půlhodinových intervalech, pak dle zájmu

VINAŘSTVÍ LEKAVÝ – Dolní Bojanovice, jižní Morava
po celý den ochutnávka 13 druhů vína s prodejem

NEDĚLE 10. SRPNA – NÁMĚSTÍ PŘED RADNICÍ
14.00 – PÍSNIČKY Z JEŘABINY
hudebně zábavný animační program pro děti

15.00 – PRALESSANKA – hudební skupina k poslechu i tanci
Pořadatelé 20. společných hraničních slavností
zvou občany k hojné účasti.
20. SPOLEČNÉ HRANIČNÍ SLAVNOSTI JSOU SPOLUFINANCOVÁNY ČESKO-NĚMECKÝM FONDEM BUDOUCNOSTI.
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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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Inzerce

Inzerce

TRIGRAM FRO
NEBANKOVNÍ PŮJČKY
3000 až 100.000,- Kč bez zástavy, bez registrů.
NEBANKOVNÍ ÚVĚRY
50.000 až 5,000.000,- Kč se zástavou bez
registrů.
ÚVĚR SPECIÁL
s odkladem splátek (př. 1. splátka dle volby až
za 11 měs.)
ODDLUŽENÍ
vyplacení exekucí, dražeb, okamžité splacení
závazků
KONSOLIDACE
sloučení půjček, snížení splátek, bez registrů až
do 5mil. Kč.
PŮJČKY na podnikání
ZPĚTNÝ leasing
INSOLVENCE - osobní bankrot.
e-mail: josa.tc@tiscali.cz

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

mobil: 606 963 630

Hasiči zvou na
7. ročník hasičské soutěže

„O pohár starosty města Luby“
Dne 23. srpna si vás Sbor dobrovolných hasičů
dovoluje pozvat na soutěž v požárním útoku.
Zahájení je v 10 hodin u hasičárny, občerstvení
zajištěno. Přijďte podpořit domácí týmy, těšíme se
na vás.
Pavel Mikyta, velitel SDH Luby

Inzerce
Prodám pozemek v katastrálním území Luby I
o výměře 2058 m2.
Informace na tel. 604 790 584

INFO
Poslední jednání zastupitelstva se bude konat
v pondělí 25. srpna, a ne 6. října, jak bylo uvedeno
v červencovém vydání Lubského zpravodaje.
Termín se upravil z důvodu termínu komunálních
voleb, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý.
Stáří slepiček:
15 – 20 týdnů - cena 149 – 185 Kč/ks, dle stáří
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze z našeho chovu!
Prodeje se uskuteční:
Luby - u benzínové pumpy

ve čtvrtek 7. srpna a 4. září 2014
ve 14.35 hodin
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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Léto s knihou z knihovny
Zita Marinovová: Tak ty už to máš, holčičko, spočítaný!
Tato kniha je plná rozchodů, intrik, zrady a jiných osobních tragédií…S odstupem času se každá taková
událost dá podat jako docela vtipná historka…
Mark Watson: Jedenáct.
Xavier Ireland jako noční moderátor radí nespavcům, co si mají počít se svými problémy, a urputně se
vyhýbá sousedům a novým vztahům. Přesto jeho čin, nebo spíše to, co neudělá, spustí řetězec událostí,
které ovlivní životy jedenácti lidí. Navíc mu do jeho staromládeneckého bytu vpadne Pippa a obrátí
všechno doslova vzhůru nohama…Skvělé čtení se smyslem pro humor.
Lars Kepler: Písečný muž.
Muž, který měl být zavražděn, se najednou objeví. Vše se ale točí kolem jiné postavy. Je to napínačka, tak
ji nečtěte před spaním, nedá vám to nedočíst.
Magda Váňová: Náhoda nebo osud.
Obyčejná náhoda už mnoha lidem změnila život. V pěti povídkových příbězích se objevují náhody
humorné, ironické, nesmyslné i záhadné. Příběhy mají tak překvapivé vyústění, že se čtenář sám musí
rozhodnout, zda v nich silněji působila náhoda, nebo se více projevil osud.
S.J.Watson: Dřív než půjdu spát.
Christine trpí zvláštním druhem amnézie. Každé ráno musí čelit pohledu do zrcadla a nepoznávat svou
vlastní tvář - od autonehody, při níž ztratila paměť, uplynulo už osmnáct let.
O její případ se zajímá ambiciózní doktor Nash, který Christine pomůže psát deník. Christine zprvu nezná
důvod, proč by měla své zápisky skrývat, ale dnem za dnem zjišťuje, že její muž před ní řadu věcí tají. Je
Ben trpělivým pečovatelem, který jí chce uchránit před krutou skutečností, anebo jí lže z jiných,
zákeřnějších důvodů?
Nairi Fleischmannová: Poslední píseň z Isfahánu.
Fascinující detektivní thriller ze země, kde mají ženy zakázáno zpívat. Šáh padl a Islámská republika Írán
zakázáno zpívat na veřejnosti. Roxana, populární zpěvačka, musela z Iránu uprchnout.
Tomanová Vlasta

Info nejen pro turisty - Co je Nordic Walking?
Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi, která přináší velice efektivní pohyb a snadnou cestu ke
zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk, pohlaví, nebo aktuální fyzickou kondici. Nordic Walking může být až o 46 %
efektivnější než klasická chůze. Záleží na intenzitě cvičení, která vychází z intenzity práce horních končetin, nikoliv z rychlosti
chůze. Proto můžou spolu v jedné skupině trénovat lidé různého věku i fyzické kondice.
Pro koho je určen
Pro muže i ženy, kteří mají rádi pohyb a pobyt v přírodě a chtějí zlepšit svojí fyzickou kondici.
Tato aktivita může posloužit jako prostředek ke snižování váhy, zvyšování fyzické kondice, řešení problémů s bolestmi zad
a držením těla. Opomenout nemůžeme ani relaxaci v přírodě a zábavu při společných vycházkách.
Vybavení
Pro Nordic Walking jsou vyráběny speciální odlehčené hole, které musejí být pevné, ale současně pružné. Z několikaletých
zkušeností se jako nejvhodnější materiál jeví karbon.
Hroty jsou chráněny gumovou patkou, která je nezbytná pro chůzi např. po asfaltu. Při pohybu po loukách, nebo lesních
cestách se patka sejme a hole se zapichují hroty.
Úchop by měl být maximálně pohodlný a příjemný. Z tohoto důvodu se u kvalitních holí pro tyto části používá korek.
Jedna z nejpodstatnějších součástí holí pro Nordic Walking jsou poutka pro uchycení na zápěstí. Ty musejí udržet hůl
v kontaktu s rukou, protože jedním ze základních principů této techniky je střídavé uchopení a uvolnění hole. Patentovaný
úchyt, používaný u špičkových modelů, podporuje použití správné techniky při cvičení bez zvláštního úsilí.
Důležitá je délka hole, pro začátečníky má být délka rovna výšce postavy v cm krát 0,66. Pro pokročilejší techniky se délky
hole mění (koeficient 0,68 a 0,70).
Obuv na Nordic Walking by měla být pohodlná a kvalitní.
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