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Bezplatné

Generálmajor rytíř Franz Ludwig Chevalier
Rousseau d´Happancourt
Majitelů lubského zámku bylo hodně a každý se nějakým způsoben zapsal i do historie města jako takového.
Julius Heinrich Josef von Piesnitz roku 1715 v Lubech zřídil chudobinec a roku 1716 hřbitovní kapli Panny
Marie. Generálnímu konzulovi Arthuru von Rosenkrantzovi a jeho iniciativě lze děkovat za postavení
elektrárny (postavena roku 1899), hrabě Boos-Waldeck nechal postavit skleník, generálmajor von
Rousseau rodinnou hrobku. Byl jedním z mnoha majitelů lubského zámku a tím i lubského panství. O jeho
životě až tak moc nevíme, ale to málo, co víme, rádi našim čtenářům nabízíme.
Jan Kreuzinger a Tomáš Lenc
Generálmajor rytíř Franz Ludwig Chevalier Rousseau
d´Happancourt si na lubském hřbitově nechal postavit
roku 1821 rodinnou hrobku. Stála nalevo před kaplí
Panny Marie – viz foto a kresba od Williho Zährla.
Hrobka byla zbourána v roce 1959 pro její nedobrý stav.

Spitalfest v roce 1953.

Foto: Hans Zährl

Franz von Rousseau d´Happancourt
- životní dráha:
1805
1808
28.03.1813
07.10.1815

–
–
–
–

podplukovník
plukovník
generálmajor
ve výslužbě,
pensionovaný
30.06.1817 – jmenován rytířem

Kresba: Willi Zährl

Snímek kamenné desky, která byla
odkryta na místě zbourané hrobky při
terénních úpravách na hřbitově.
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Koupě zámku
Franz von Rousseau d´Happancourt,
c. a k. pensionovaný generálmajor a zeť bývalého
majitele Gottfrieda Korba, získal zámek roku 1816
a prodává ho v roce 1829.
Novým majitelem se stává
Oswald Georg Wilhelm von Helmfeld,
vlastník rytířského panství Wildštejn (Skalná).
Ten zámek roku 1832 prodává a kupuje ho opět
Franz rytíř von Rousseau d´Happancourt,
který ho následně roku 1839 prodává svému švagrovi, kterým je
Josef Carl Edler von Starck
(*1792 Kraslice – †16. ledna 1851 Luby)
Generálmajor von Rousseau (*10.09.1769) zemřel 16.01.1853 v Praze.
Jeho ostatky byly uloženy v rodinné hrobce. Předtím zde již byla pochována jeho
manželka Anna von Rousseau, rozená Korb von Weidenheim (*12.11.1794 /
† 30.09.1821), a jeho dcera Apolonie Emanuela von Rouseau († 28.08.1833),
která zemřela ve věku pouhých 13,5 let.
GENERÁLMAJOR von ROUSSEAU (*10.09.1769)
Blaze v Pánu zesnul dne 16. ledna 1853 ve věku 83 let
vysoce urozený pan
FRANZ LUDWIG CHEVALIER ROUSSEAU d´ HAPPANCOURT
c.k. generálmajor

ANNA von ROUSSEAU / * 12.11.1794, Schönbach
Blaze v Pánu zesnula 30. září 1821 ve věku 27 let vysoce urozená paní Anna
v. Rousseau, rozená Korb v. Weidenheim
Bezútěšně truchlí její manžel c. k. generálmajor Ritter v. Rousseau s pěti
nezletilými dětmi nad ztrátou nejlepší ženy a nejstarostlivější matky.
Nechť odpočívá v míru.
APOLONIE EMANUELA von ROUSSEAU
Zde odpočívá, dne 28. srpna 1833
ve věku 13 let a 6 měsíců
blaženě v Pánu zesnulá, vysoce urozená slečna
Apolonie Emanuela von Rousseau.
Odpočívej v míru.
Mého rodu nejmladší potomku, / jsi zde jako první společník v hrobu. /
Nejlepší matce přidružena, / byla jsi pro tento svět moc dobrá. /
Vypros mi u Božího trůnu, / zde útěchu a tam života korunu.
Kovové náhrobní desky jsou uloženy na bezpečném místě.
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INFORMACE Z RADNICE
Vzpomínka na Williho Zährla
V pátek 9. července na lubské radnici manželé Hans a Jana Zährlovi z Bubenreuthu
předali obraz malíře a lubského (resp. Schönbašského) rodáka Williho Zährla. Obraz
byl věnován městu jako vzpomínka na jeho život a tvorbu.
V roce 2019 proběhla v Lubech vernisáž výstavy dvou našich bývalých rodáků Helmuta
Glassla a právě i Williho Zährla u příležitosti výročí 700 let povýšení Lubů na město.
Willi Zährl vloni zemřel ve svém druhém domově v Bubenreuthu ve věku 89 let. Do
roku 1964 žil a působil v Lubech, pak „vysídlil“ do Bubenreuthu. V Lubech hrál
v místní kapele a věnoval se malování. Hlavní tématikou jeho tvorby byly náměty Lubů,
později Bubenreuth a houslařství.
Tímto bych chtěl za město Luby poděkovat manželům Zährlovým za tento obraz.
Revitalizace lávky přes Lubinku a lesní stezka Merán
V loňském roce se v Lubech vystavila první část cyklostezky, a to úsek v Meránu. Na
tomto úseku se nachází most přes Lubinku, který je v havarijním stavu. Z tohoto důvodu
byla zpracována projektová dokumentace, vydáno územní povolení, požádáno o dotaci
a vypsáno výběrové řízení. S vítěznou firmou byla v měsíci červenci uzavřena smlouva a v průběhu srpna se začne
s realizací. Nová lávka by měla být hotova do konce roku. Tento projekt bude spolufinancován Karlovarským krajem.
Stezka pro pěší a cyklisty Hřbitovní ul. – Flussberg
Dalším úsekem, kde se začne stavět stezka pro pěší a cyklisty je úsek z Hřbitovní ulice směrem na Vackov, respektive
Flussberg. Jedná se o část, která naváže na konec cesty u domu rodiny Hlinovských v Hřbitovní ulici, vedoucí dále přes
louku směrem k lesu.
V červenci bylo uzavřeno výběrové řízení a s vítěznou firmou byla podepsána smlouva. Výstavba by měla započít
v průběhu srpna a hotovo bude do konce letošního roku. Tento projekt bude spolufinancován z programu MAS 21.
Rekonstrukce části Hřbitovní a Spojovací ulice
Dalším výběrovým řízením, které bylo ukončeno v červenci, je rekonstrukce části Hřbitovní a Spojovací ulice. Jedná se
o úsek Hřbitovní ulice od křižovatky pod železničním přejezdem směrem ke Spojovací a Chebské ulici a část Spojovací
ulice. V obou úsecích bude položen souvislý nový asfaltový povrch. Předpokládaný termín realizace je přelom měsíců
srpen a září.
Covid 19 - rekapitulace
Na těchto místech jsme v předchozích měsících zveřejňovali vývoj onemocnění covid 19 v Lubech. V první polovině
dubna jsme se u nás vrátili do situace, kdy ve městě není žádný nemocný touto nemocí (alespoň dle oficiálních statistik)
a tento stav setrval i v měsíci červenci.
Hromadné očkování proti covid 19 v Lubech
Z pověření hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka si Vás dovoluji informovat o tom, že došlo ke změnám ve
fungování systému očkování. Vzhledem k možnostem a kapacitám očkovacích míst a týmů, by Karlovarský kraj velmi rád
vyšel vstříc všem místům v našem regionu a umožnil očkování jejich občanů. V současné době je aktivován mobilní
očkovací tým, který může zajistit očkování občanů také přímo v Lubech.
Aby očkovací tým přijel do Lubů, bylo třeba zajistit nejméně dvacet zájemců starších 16 let.
Jelikož se přihlásilo více než dvacet zájemců, požádali jsme Karlovarský kraj o stanovení termínu příjezdu očkovacího
týmu. Až bude termín stanoven, budeme Vás o něm informovat prostřednictvím webových stránek města Luby,
facebookových stránek a městským rozhlasem. Očkovat se bude vakcínou Moderna a přijít naočkovat se může každý
zájemce i bez předchozí registrace nebo objednání.
V současné době (k 30.07.2021) je v Lubech proočkováno 56,5 % populace ve věku 16+, tedy celkem ještě není v této
kategorii proočkováno 785 občanů. Jen pro zajímavost – v kategorii 60+ je proočkováno 78,1 % občanů, zbývá 140;
v kategorii 50 - 59 let je to 57,1 %, zbývá 123; v kategorii 30 - 49 let je to 45,4 %, zbývá 314; v kategorii 16 - 29 let
31,6 %, zbývá 208 a v kategorii do 16 let 4,1 % a zbývá 307.
Nenaočkovaných je v Lubech stále hodně a třeba někdo využije této nabídky alespoň nyní a nechá se naočkovat v Lubech,
aby za očkováním nikam nemusel dojíždět.
Ing. Vladimír Vorm, starosta města

Hasiči nezapomněli, zvláštní poděkování sponzorům:
Město Luby, Miroslav Pelc, Truhlářství Kyselák, Relax Studio, Elroz Invest, TUP, Miroslav Kubík, Magdaléna
Kubincová, Obec Nový Kostel, Gabriela Ďurčová, Uhelné sklady Cheb, Pizzerie Sklep, Kadeřnictví Klára, Autoservis
Molodovec, Jan Kříž, Pavel Kříž, Lukas CZ, Gerd Sommer, Helena Remžová, Rybáři 1, Rybáři 2, obec Wernitzgrün,
Ernest Müller, Jana Golcová, Potraviny Dan.
Pavel Mikyta, starosta SDH Luby
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Města Luby, Markneukirchen a Erlbach/Wernitzgrün
s podporou partnerské obce Bubenreuth
si Vás dovolují pozvat na

27. HRANIČNÍ SLAVNOSTI
SOBOTA 7. SRPNA 2021
v prostoru hraničního přechodu Luby – Wernitzgrün

14:00
14:10 – 15:30
16:00 - 16:30
17:00 - 17:30
17:45 – 19:15
19:30 - 23:30
23:30 – 02:00

Zahájení, proslov starostů
Orchestr Migma (Markneukirchen)
Markéta Malčeková
Karo (Bad Brambach)
Prague Queen Tribute Band
Karo (Bad Brambach)
střídavě se Starovar Band (Cheb)
DJ Miro Novy

Soutěže, tvořivá dílna MěDDM - malování na trička, skákací hrad, kopání na
brankovou stěnu, paintball, malování na obličej, vypuštění holubů, výstava
historických traktorů, historická vojenská technika
Od 12.30 do 02.00 hodin bude autobus jezdit v půlhodinových intervalech.

NEDĚLE 8. SRPNA 2021
náměstí před Městským úřadem

15:00 – 16:00
16:00 – 20:00

Kouzelník (zábavný program pro děti)
3 Generace, Snad to vyjde

27. Hraniční slavnosti jsou na české straně spolufinancovány dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje, Euregia Egrensis a Česko-německého fondu budoucnosti,
na straně německé ze Svobodného státu Sasko.
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2021 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Odlasová Olga
Händleinová Anna
Douda Jaroslav
Hrbek Ladislav
Kepeneš Josef
Špryňar Milan
Uhlík Václav
Švecová Jozefína
Kirchová Marie
Boudová Marie
Merhautová Vlasta
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

•
•
•

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.

Výšlap, který se nekonal,
se konal …
Na sobotu 17. července měl turistický oddíl naplánovaný
výlet do Kraslic. Po deváté hodině ranní začalo silně
pršet a foukat, nebe šedé, kam se podíváš. Na mobilu
koukám na předpověď, žádná sláva, déšť je na dlouho.
Tak jsem v 9.15 hodin obvolávala kamarády turisty –
půjdeme, nepůjdeme? Většina odpovědí byla jasná
– v tomhle počasí radši ne!
Ale ouha – v deset hodin už bylo po všem, po dešti ani
památky a nebe jen lehce šedé. A tak se část turistů
rozhodla, že půjdou, a nakonec si užili hezký sobotní
výšlap. My ostatní už byli mezitím převlečeni
z turistického oblečení do domácího „pohodlí“
(= tepláky, bačkory), a o tom, že někteří nakonec šli,
jsme ani nevěděli.
Dle starého přísloví: "Nač stahovat kalhoty, když brod je
ještě daleko", se budeme řídit do budoucna.
Za Turistický oddíl Luby Marie Novotná

HROMÁDKY
V reakci na množící se dotazy musíme občany upozornit,
že hromádky se konat nebudou.
Pokud máte problém s likvidací jakéhokoliv odpadu,
můžete se obrátit na Odbor správy majetku města
(technické služby). Po celý rok je veřejnosti otevřen
sběrný dvůr, kam můžete odpad určený k likvidaci
odvézt.

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 prodává slepičky

Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
Green Shell – typu Araukana,
Dark Shell – typu Maranska.
Stáří slepiček:
16 – 20 týdnů - cena 185 – 229 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

Luby - u benzínky ve 14.35 hodin
v sobotu 7. srpna
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace Po - Pá 9.00 - 16.00 hod:

601576270, 28605840,
http://www.drubezcervenyhradek.cz
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Města Luby, Markneukirchen a Erlbach/Wernitzgrün
zvou na 1. ročník

festivalu rockové hudby
v rámci přeshraniční spolupráce
partnerských obcí
SOBOTA 28. SRPNA 2021, AUTOPARK
16:00 – 17:30
18:00 – 19:30
20:00 – 21:30
22:00 – 23:30

Rockin Veterans (CZ)
Nobody (DE)
Last Rising (DE)
J-Ellite (CZ)

Akce je spolufinancována dotací z rozpočtu Karlovarského kraje,
Euregia Egrensis a Česko-německého fondu budoucnosti.
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Knižní tipy na pohodové léto
Jaroslav Konvička: Mamince se budeš líbit.
Alenka je učitelka. Nemá moc přátel a rozhodně nepatří mezi ženy, za kterými se každý otočí. Navíc ji
maminka neustále kritizuje a srovnává s úspěšnější sestrou. Vše ale od základu změní náhodné setkání
s elegantním gentlemanem Kristiánem…
Marcela Mlynářová: Samorostka.
Autorka líčí své pojetí života, který prožívá naplno s humorem a vitalitou, miluje cestování, přírodu
a samozřejmě i svou rodinu. To vše autorka popisuje s vtipem a životním nadhledem.
Sandra Pogodová, Richard Pogoda: Hoď se do Pogody.
Autoři připravili svým čtenářům neuvěřitelné příhody z rodinného života i zážitky, které se přihodily
každému zvlášť. Život plný karambolů a neskutečně skutečných šlamastyk, které by kohokoliv jiného asi
vyřadily z provozu.
Marek Jelínek: Dobroběžník mezi světy.
Dobrodruh Marek podal jednoho dne v dobře placené práci výpověď a rozhodl se splnit si sen a projet na
koloběžce celý svět. Ujel neuvěřitelných 7 850 kilometrů. Během cesty potkal skvělé lidi, potýkal se
s monzunovým deštěm, nevzdal se a svoji koloběžku doslova dotlačil až na úpatí himalájských
osmitisícovek. Příběhy jsou doprovázeny nádhernými fotografiemi.
Linda Catillo: V moci zla.
Policejní náčelnici Kate požádá o pomoc šerif z newyorského venkova, aby místním pomohla vyřešit
záležitost týkající se samotářské amišské osady a úmrtí mladé dívky. Jelikož šerif není schopen překonat
zeď mlčení, má Kate v přestrojení proniknout do místní komunity…
Matouš Dvořák, Nico Moro: Pěšky z Paříže do Santiaga.
Dva kluci bez map, bez stanu a bez kondice, s minimem peněz a bez základních vědomostí o tom, jak přežít,
na 1600 km dlouhé Svatojakubské pouti přes Francii a Španělsko. První den je v Paříži okradli, spali jen
pod širákem a věčně sháněli vodu. Přežili ale všechno. Sebe navzájem, 45 °C, útok divokých prasat i střelbu
v lese.
Knihovnice Vlasta Tomanová

Záchranáři z Lubů u Chebu dostanou novou výjezdovou
základnu, její stavbu schválila rada kraje
Zhruba čtyřiadvacet milionů korun zaplatí Karlovarský kraj za stavbu nové výjezdové základny zdravotní
a záchranné služby v Lubech u Chebu. Ta nyní sídlí v pronajatých prostorech na místní poliklinice, kde má
dlouhodobě nevyhovující prostory. Proto se vedení kraje rozhodlo pro stavbu vlastní základny, jejíž náklady má
z většiny pokrýt dotace.
„Dotace z Evropské unie by měla být ve výši necelých dvacet a půl milionu korun. Z celkových nákladů je to
pětaosmdesát procent, což je samozřejmě pro kraj velmi výhodné,“ vysvětluje hejtman Karlovarského kraje Petr
Kulhánek (STAN).
Nový objekt má vzniknout v jižní části města a stavět by se měl začít na začátku roku 2023. Předpokládaná realizace
celého projektu je odhadnuta na necelé dva roky. „Nová základna by měla být dokončena a předána do užívání
v prosinci roku 2024,“ dodal hejtman.
V Lubech slouží v současné době jedna posádka, která zajišťuje obslužnost na Chebsku. Stejný počet záchranářů by
měl na základně i v budoucnu, ale měl by mít k dispozici daleko lepší a modernější zázemí.
„V současné době zdravotníci obývají jen dvě malé místnosti a ty jsou dlouhodobě nevyhovující,“ dodal hejtman.
Rada kraje také v souvislosti se zdravotní a záchrannou službu schválila nákup dalších pěti sanitních vozidel. Jedná
se o pravidelný proces, během kterého dochází každoročně k obnově vozového parku záchranářů. I tady zakázka
realizuje za pomocí dotací. „Jedná se vozidla se speciální nástavbou, proto se musí jejich nákup schvalovat
s dostatečným předstihem. Vyrábějí se takříkajíc na míru. Vypsali jsme výběrové řízení, do kterého se přihlásila
pouze jedna firma, která ale splnila všechny podmínky, a proto zakázku vyhrála. Celkové náklady na dodávku pěti
vozidel dosahují částky 18 milionů korun,“ uzavřel hejtman.
Zdroj: ZZS KK (Zdravotní záchranná služba Karlovarského kraje)
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Dobrá příležitost držet krok se svými vnoučaty.
Senioři 65+ neváhejte a zaregistrujte se v knihovně do
15.9.2021, tel: 354 229 424,734 274 755, nebo přímo
v knihovně, na počítačový kurs, který proběhne během září, je zdarma. Jedná se o velmi praktické školení, vedené lektory z Chebu „Moudrá sovička“. Pokud bude dostatečný zájem, přesný čas a datum akce
se každý účastník včas dozví.

mobilní centrum pro seniory (Pojízdná učebna)
1. MINI Semináře
1. Dvou až tříhodinové, až pro 4 zájemce, na téma:
1. Jak na chytrý telefon a tablet
2. Jak na notebook a počítač
2. Individuální pomoc
Prezenční jednodenní semináře zahrnují základní znalosti pro ovládání zařízení s ohledem na úroveň zúčastněných. Při individuálním poradenství je zase více možné se
zaměřit na konkrétní problémy klientů s obsluhou zařízení
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