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Setkání v Riedelhofu
V pátek 19. června se zastupitelé Lubů vydali na pozvání zastupitelů Erlbachu a Markneukirchenu na
tradiční společné setkání, které se konalo tentokrát na německé straně – na Riedelhofu.
Setkání se zúčastnil také současný starosta Markneukirchenu pan Andreas Jacob i nový pan starosta (ve
funkci od 1.8.2015) pan Andreas Rubner. Dále zde byl Lubským občanům dobře známý starosta
(oficiálně po sloučení Erlbachu a Markneukirchenu „zástupce obce Erlbach“) pan Klaus Herold i jeho
budoucí nástupce, pan André Worbs.
V příjemném prostředí zrekonstruované architektonické památky zemědělského statku byla pro přítomné
připravena prezentace fotografií mapující vznik a následný vývoj přeshraniční spolupráce. Pan Klaus
Herold doplnil fotografie výkladem a zdůraznil své uspokojení nad tím, že z formálního setkávání se
postupem času vytvořilo osobní přátelské pouto. Zároveň vyjádřil své přání, aby vzájemná spolupráce
byla i nadále prohlubována i po skončení jeho
volebního období a odchodu do důchodu.
Zastupitelé Lubů ocenili pana Herolda za jeho
osobitý přístup k propojení českého a německého
příhraničí a předali mu symbolický dar jako
poděkování za jeho zásluhy při „otevírání“
hranice. Vyjádřili také dík za součinnost při
organizaci společných akcí – Hraničních slavností
a Vánočního setkání, spojeného s pečením proslulé
„nekonečné“ štoly, i za pomoc při získávání dotace
na úpravu Lubského náměstí.
Po ukončení oficiální části se konala prohlídka
statku Riedelhof.
Ing. Anita Černíková, starostka města Luby

Volba v Erlbachu
Po 20 letech v zastupitelstvu Erlbachu, z toho 14 let jako starosta,
ukončí k 31. červenci své funkční období pan Klaus Herold, a v 71
letech se odebere do zaslouženého důchodu.
Ve čtvrtek 25. června tak došlo k volbě nového zástupce obce
Erlbach. Ta se konala v hudební stodole Vogtlandského přírodního
muzea v Eubabrunnu, a jistě sto hostů, přátel a známých se přišlo
rozloučit s Klausem Heroldem, většina s menším či větším
dárkem. Na dvoře hrál hudební soubor, střelecký oddíl střílel
ohlušující salvy jako o závod, gratulantů neubývalo. Měl jsem za
to, že jedu na volbu, ale tohle byl „Volksfest“ (lidová slavnost).
Po mnohem delší době, než bylo oficiálně plánováno, došlo na
volbu. Jediným kandidátem byl zastupitel Erlbachu pan André
Worbs, který již delší dobu aktivně spolupracuje s naší školou
a sportovci. Volba byla jednomyslná, byl navržený více stranami,
takže žádné napětí předem, ani překvapení poté.
Po volbě Klaus Herold zrekapituloval svou činnost, úspěchy i to,
co se nakonec nepovedlo. Nutno říci, že úspěšné akce naprosto
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převažovaly. Poděkoval všem, kteří mu za ta léta pomáhali, od jedinců po spolupracovníky, spolky, firmy
i úřady. S těmi sice občas byly boje, ale financí z dotačních programů získal mnoho, bojovat stálo za to
a Herold to uměl.
To můžeme potvrdit i my, lubští. Před 11 lety byla podepsána Smlouva o partnerství a začala opravdu
aktivní spolupráce. S Erlbachem se podařilo opravdu mnohé, poslední skutečně velkou akcí bylo náměstí
a prostor okolo sochy houslaře. Nelze nezmínit přeshraniční spolupráci školek a škol, Hraniční slavnosti,
Vánoční setkání, Lubskou desítku, Erlbašský horský výšlap a mnohé další, sportovní aktivity.
Program pokračoval děkovným projevem starosty Markneukirchenu Andrease Jakoba, také hejtman
Saského kraje Tasssilo Lenk se připojil a zdůraznil věcnou a vždy férovou spolupráci mezi nimi.
Následovalo ještě pár díků z řad obecenstva a pak již následovala volná zábava. Jídla a pití bylo dost,
námětů k diskusi u piva jistě také.
Pan Klaus Herold za sebou zanechává silnou stopu. Ve čtvrtek sklidil úrodu, kterou před 20 lety začal sít.
Přejme jeho nástupci hodně štěstí v dalších letech a pevné nervy. Občas je bude potřebovat, práce s lidmi
už taková (občas) bývá. Že spolupráce mezi německou a českou stranou bude i nadále pokračovat,
potvrdil pan André Worbs ve své krátké nástupní řeči.
Jan Kreuzinger

Informace o zařízení Kazdův Dvůr
V měsíci květnu požádal paní starostku o schůzku ředitel Kazdova dvora Ing. Josef Kazda. Pro ty, kterým
název zařízení nic neříká, uvádím, že se jedná o domov se zvláštním režimem. Více se o něm dozvíte
v mém příspěvku.
Setkání proběhlo a zúčastnila se ho Ing. Černíková, Ing. Josef Kazda, Mgr. Lucie Valečková (sociální
pracovnice zařízení) a za sociální komisi má osoba.
Ing. Kazda schůzku inicioval hlavně z důvodu možného navázání spolupráce mezi Městským úřadem
Luby a Kazdovým Dvorem. Dle jeho slov je v současné době v zařízení ubytováno šest lubských občanů.
Společně jsme nastínili některé oblasti, ve kterých by Městský úřad v Lubech mohl se zařízením
spolupracovat.
Nyní se pokusím alespoň v základních bodech domov Kazdův Dvůr vyobrazit.
Domov se zvláštním režimem „Kazdův Dvůr“ je soukromé zařízení, které rozsahem a kvalitou
poskytovaných služeb nabízí svým klientům adekvátní a důstojné podmínky pro plnohodnotné prožití
zbytku života. Nachází se nedaleko od Františkových Lázní. Klientům jsou k dispozici jedno, dvou či tří
lůžkové pokoje s moderním vybavením, zaručujícím jim pohodlný a příjemný pobyt.
Přímo v objektu Kazdova Dvora jsou klientům dále k dispozici dvě jídelny, víceúčelový společenský sál,
prostory pro volnočasové aktivity, kaple, centrální koupelna, ...
Posláním Domova se zvláštním režimem Kazdův dvůr je poskytnout podporu a pomoc lidem s těžkou
a úplnou závislostí na pomoci jiné osoby, kteří z důvodu svého zhoršujícího se zdravotního stavu,
potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácím prostředí.
Zařízení „Kazdův Dvůr“ je specializováno a poskytuje pobytové služby zejména osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Celková kapacita zařízení je
115 klientů.
S ohledem na velikost areálu je pro zajištění bezpečí a klidu celý areál trvale monitorován kamerovým
systémem. Mobilita klientů je zajištěna třemi výtahy a madly, rozmístěnými na všech chodbách tohoto
zařízení.
Případní zájemci o poskytnutí služeb najdou další informace na www.kazduvdvur.cz, a na městském
úřadu jsou k dispozici letáčky.
Mgr. Miroslava Hrabovská, předsedkyně sociální komise

Redakce Lubského zpravodaje přeje všem našim čtenářům
hezkou dovolenou, ať doma nebo v cizině, provázenou teplým a slunečným
počasím a bohatými zážitky
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Chebská pánev 2015
V úterý 26. května podnikla naše třída exkurzi do Chebské pánve. Zorganizoval ji pan učitel Milfait
a doprovázela nás paní učitelka Černíková. Do Nového Drahova jsme dojeli vlakem. Tady za nádražím
pan učitel vymodeloval v písku mapku, podle které nám vysvětloval, co je Chebská pánev a která pohoří
ji obklopují. Pak nás čekala cesta rezervací Soos s mofetami. Odtud jsme odjeli minibusem nejprve do
vesnice Nový Drahov s typickou lidovou architekturu a potom dál do Žírovic k Motýlímu domu. Chovají
zde tropické motýly. Chtěli se s námi pářit a bylo jim fuk, že jsme nezletilí. Autobus nás ještě odvezl na
kraj Františkových Lázní k hotelu Pyramida. Pak se už šlo pěšky. Další cesta vedla kolem rybníčku, kde
se těží léčivé bahno. Na kolonádě ve Františkových Lázních si mnozí koupili oplatky, jiní zase zmrzlinu,
paní učitelka cappuccino a pan učitel pivo. Svezli jsme se dokonce mikrovláčkem k rybníku Amerika. Na
jeho hladině pluly labutě a různé druhy kachen. Já s Ondrou a panem učitelem jsme si to zkrátili přes vodu, takže ostatní na nás museli čekat. Pak jsme přešli bažinatou louku a pokračovali na Komorní Hůrku,
naši nejmladší sopku. Cesta dál vedla kolem vodní nádrže Skalka, přes hráz do Chebu. Spěchali jsme na
vlak. Někteří z nás se ale ještě po takové dlouhé cestě museli v Chebu u Turků posilnit kebabem. Výprava
se zdařila, počasí nám přálo, i když ráno to vypadalo na déšť. Opět se potvrdilo, že je třeba myslet pozitivně a svět se nám přizpůsobí. Dokonce i počasí.
Damián Alonso, 7. třída

Slatinný zábal zdarma

Zkratka přes vodu

Empírová sfinga

Sběr vzorků rozsivek

foto: J. Milfait
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Informace pro občany z pracovního zastupitelstva
Dne 22.6.2015 se konalo pracovní zastupitelstvo. Sešli jsme se v plném obsazení a na programu bylo
projednání stávajícího stavu plynových kotelen. Kotle jsou na dnešní dobu a počet vytápěných bytů
předimenzované a tudíž jejich účinnost je nízká a hlavně jsou nehospodárné. Pan J. Knapčík přednesl
zprávu a možnosti, co by se s touto situací dalo dělat dále. Po dlouhé diskuzi, kdy se k nastalé situaci
vyjadřovali zastupitelé, spíše jako neodborníci, jsme došli k závěru, že bude nutné vyhotovit studii
o efektivnosti a možnostech. A hlavně co to bude stát město a pak následně také občany, kteří bydlí
v panelových domech.
Dále byla přednesena informace paní starostkou o jednání s panem Strejčkem, majitelem rozhledny. Jak
jistě víte, místní rozhledna je v havarijním stavu, momentálně nepřístupná. Pan Strejček ji chce prodat
městu za 1 korunu, pozemek se dá získat také za 1 korunu, ale co dál. Dvě třetiny zastupitelstva byly pro
nějaké řešení a ostatní razantně proti. Hlavně z důvodu bezpečnosti. Nyní bude přizván statik a odborník
z oblasti dřevařství a vyjádří se k rozhledně. Buď ji opravit a zachovat s nemalými investicemi a údržbou,
která půjde za městem, nebo nechat zbourat a případně postavit novou třeba z evropských fondů, které
podporují turismus.
Dalším bodem na pracovním zastupitelstvu byla mnou jako Tomášem Skálou nadnesena otázka ohledně
vody v Lubech. Jak jistě víte, voda se v Lubech řeší spousty let a řešení nepadlo, ani když bylo město
rozkopáno a tažena kanalizace. Z mého pohledu je nyní důležité udělat osobní průzkum, kolik lidí by
mělo zájem o vodovod. To znamená udělat dotazník, jestli občan bude mít vůbec zájem, jaká by byla
případná spoluúčast občana atd. Po vyhodnocení a faktickém zjištění, jaký je zájem o vodovod, bude na
zastupitelích, jak budou postupovat dále. Možnost dotací tu samozřejmě je, ale bude to velmi drahá
varianta, nebo by byla také možnost dělat vodovod po částech rozložených do několika let, spíše
svépomocí s městskou technikou. V případě malého zájmu občanů se voda realizovat nebude.
Dalším bodem pracovního jednání byly dva anonymní dopisy doručené na úřad. Po přečtení těchto
informací nebude zastupitelstvo tímto způsobem s takovými občany komunikovat!
Tento článek jsem napsal v dobré víře, aby občané věděli, co řešíme na pracovním zastupitelstvu, i když
to dříve nikdy nebylo zveřejňováno.
Tomáš Skála, zastupitel

Hrdinové v Lubech
Světovým dnem dárců krve je 14. červen. Tento den z iniciativy Světové zdravotní organizace (WHO)
a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce připomíná ty z nás, kteří se dobrovolně
a bezplatně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého
člověka. K této příležitosti Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Chebu v součinnosti s Krajským úřadem Karlovarského
kraje uspořádal ve čtvrtek 18.6.2015 slavnostní setkání
s dobrovolnými dárci krve. V sálu Krajské knihovny Karlovy
Vary se sešlo na pět desítek statečných žen a mužů Karlovarského
kraje, kteří pravidelně darují svou krev. Dárce přivítal a osobně
jim poděkoval hejtman Karlovarského kraje Martin Havel a spolu
se zástupci Českého červeného kříže, lékařské veřejnosti a obcí
ocenil tyto dárce krve vyznamenáním Zlatého kříže II. a III.
stupně za více než 80 bezpříspěvkových odběrů krve.
Motto Světového dne dárců krve zní: „Každý dárce krve je
hrdina“. A Luby mají své hrdiny! Na slavnostním aktu
v Karlových Varech mělo město Luby dva své zástupce: pana
Milana Kaňku a pana Pavla Pastorčáka – nové držitele
vyznamenání III. stupně Zlatého kříže.
Oběma bych touto cestou chtěla jménem svým i jménem města
Luby pogratulovat a současně jim vzdát hold za jejich nezištnou Vlevo hejtman Karlovarského kraje Martin
a tolik potřebnou pomoc.
Havel, vpravo jeden z oceněných, pan Milan
Ing. Anita Černíková, starostka města Luby Kaňka.
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Společenská kronika
V měsíci červenci 2015 oslaví
významné životní výročí tito občané
města Luby:
Bigasová Milena
Bindzarová Zuzana
Glázerová Hana
Jiráňová Helena
Lukáčová Marie
Norek Jaroslav
Polláková Jiřina
Šímová Anna

PLYNOSERVIS
voda-topení-plyn

Martin Forrai
•

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

•

Poděkování za spolupráci

•

MěDDM Luby děkuje všem externím pedagogům
a pomocníkům, kteří se podílejí na příležitostných
a pravidelných akcích s dětmi a mládeží ve volném
čase v našem zařízení. Ceníme si vysokého
pracovního nasazení a snahy, kterou vkládáte do
práce s dětmi. Bez Vás by to opravdu nešlo!
Za další výraznou spolupráci při akcích srdečně
děkujeme Lubským hasičům, Správě technických
služeb Luby, Skautům Luby, panu Winklerovi,
městu Luby, policii ČR, HZS Cheb, ZŠ Luby, ZUŠ
Luby a MŠ Luby.
Všem přejeme krásné prázdniny plné pohody,
odpočinku a v příštím školním roce nám bude ctí
s Vámi opět spolupracovat.
Za MěDDM Luby Bc. OlgaTaušnerová, ředitelka

Podě
Poděkování
Chci touto cestou poděkovat paní ředitelce ZŠ
Janě Vrbové a hlavně paní učitelce Mirce Hrabovské, které nám umožnily dne 20.6.2015 návštěvu
zdejší ZŠ. Tuto školu jsme ukončili v roce 1963.
Moc se nám prohlídka líbila a zavzpomínali jsme
na mladá léta. Děkuji.
Jordán Dörfler a spolužáci

Poznamenejte si v kalendáři:
sobota 8. srpna
21. Hraniční slavnosti – prostor hraničního přechodu
neděle 9. srpna
2. den Hraničních slavností – náměstí před radnicí
sobota 15. srpna – Rockfest na Autoparku
Bližší informace v srpnovém Lubském zpravodaji
a na plakátech.
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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

„Pasování prvňáčků
do řádu čtenářského“
I letos již tradičně proběhlo v knihovně „Pasování
prvňáčků do řádu čtenářského“, stalo se dne
15.6.2015 v 9.00 hodin. Děti byly uvítány
slavnostně vyzdobenou knihovnou, seznámeny
s knížkami pro začínající čtenáře, s možností stát se
pravidelným návštěvníkem knihovny. Jak se
správně chovat ke knihám jako čtenář každý věděl,
tak snad i v praxi tomu tak bude.
Po přečtení vtipné, humorné pohádky od Jiřího
Žáčka, nastalo slavnostní pasování mečem
středověkým pážetem. Všem se podařilo přečíst
krátký text a tím doložit znalost čtení. Nikdo bez
„Pasovací Listiny“ neodešel. Paní učitelka
Kutmanová každému prvňáčkovi pořídila foto a na
závěr i foto společné. Tyto fotky lze nalézt na
webových stránkách jak ZŠ, tak facebooku
knihovny.
Závěrem této krátké zprávy, bych mohla ještě
napsat, smyslem této akce je přivést malé čtenáře
ke knihám, ke čtení a usnadnit jim cestu ke
gramotnosti.
Vlasta Tomanová, knihovnice
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Vyberte si v knihovně
Frederick Forsyth: Příběh Biafry.
Příběh z války v africké Biafře. Ani po čtyřiceti letech od prvního vydání neztratilo vylíčení situace
o krvavé občanské válce na zajímavosti a poučnosti.
Venuše Samešová: Venuše Samešová
Vyprávění o životě krásné míšenky v normalizační Praze i o tom, co se dělo v domě Jiřího Muchy na
Hradčanech…
Hana Marie Körnerová: Stanice odložených lásek.
Příběh dvou kamarádek Laděny a Kamily, které pocházejí ze stejné malé vesničky na břehu Labe, kam se
také v průběhu života neustále vracejí. Jejich osudy se odehrávají v kulise událostí sedmdesátých,
osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Lásky šťastné i nešťastné, manželství vydařená
i nevydařená, průšvihy, trapasy i humorné historky…
Steven Wilson: Čluny útočí.
Na jaře 1944 připravují spojenci největší invazi, jakou svět kdy spatřil. Ale Hitlerovo námořnictvo má
téměř na dosah novou zbraň, která by dokázala poslat na dno Lamanšského průlivu celou spojeneckou
flotilu. Klouzajíce po vlnách bezkonkurenční rychlostí, vezou Mořští orlové na svých palubách palebnou
sílu, jež by příslušela daleko větším lodím.
Eric Walz: Závoje princezny Salome.
Salome, princezna z Judeje, vnučka krále Herodese – zrazená, zneuznaná, potupená. Vlastním národem
prohlášena za zrádkyni a vražedkyni a nemilosrdně vyhnána ze země. Ale také žena, jejíž čarovný tanec
se závoji již více než dvě tisíciletí vyvolává fantazie básníků, malířů a skladatelů. Kdo z nás však ví, jaký
byl skutečný život této výjimečné ženy, jež se z lásky dopustila největší chyby a omylu ve svém životě…
Vlasta Tomanová, knihovnice

Exkurze do Terezína
Žáci 6. až 9. třídy se v rámci výuky českého jazyka a literatury 18. května zúčastnili exkurze do Terezína. Po
příjezdu do města naše první kroky vedly do Malé pevnosti, postavené již v letech 1780 – 1790 za vlády Josefa II.
Náš pedagogický dozor nám již na začátku výpravy řekl, že vidět je něco jiného, než o tom jen slýchat. Je to
pravda. Fascinovaně a zároveň se strachem v očích jsme procházeli celou pevností. Náš průvodce nás obeznámil
s neslavnou historií terezínské pevnosti, která se v červnu 1940 změnila na policejní věznici pražského gestapa.
Viděli jsme společné cely vězňů i jejich samotky. Pohled vskutku ošklivý, až děsivý.
Po zhruba dvou hodinách v Malé pevnosti jsme se autobusem přesunuli do samotného města Terezín – Hlavní
pevnosti, kde v listopadu 1941 vzniklo ghetto, koncentrační tábor pro Židy. Terezínské ghetto bylo jakousi
přestupní stanicí pro 140 000 mužů, žen i dětí. Ti, kteří ve městě za mřížemi neumřeli hladem nebo nepodlehli
nemocem, byli deportováni dál do vyhlazovacích táborů. O životě lidí v ghettu jsme se dozvěděli v Muzeu ghetta
a v bývalých Magdeburských kasárnách. Viděli jsme kresby dětí, četli jsme jejich dopisy a básně, ve kterých si
nejvíc přály být doma se svými rodiči. Nepřehlédnutelné byly všudypřítomné židovské hvězdy potřísněné kapkami
krve, jako i kufry, ve kterých si tito nedobrovolní nájemníci Terezína s sebou nesli zbytek naděje.
Naší poslední zastávkou před odjezdem domů bylo krematorium. Zde nacisté v období 2. světové války spálili
během 24 hodin až 2000 lidských těl.
Myslím, že minimálně jednou za život by se měl člověk podívat do Terezína a jemu podobných míst. Exkurze byla
pro nás maximálně užitečná a stejně tak zajímavá. Z historie bychom se měli poučit a ty samé chyby nikdy nedělat.
Kateřina Kremeňová, 8. třída

Udělejte si výlet
... do Pöhlu, směr Plavno (48 km)
» Lezecký les (lanoví, prolézačky, zavěšené lávky…)
www.kletterwald.de
» Přehrada
» Plavby parníkem
» Most Elstertalbrücke (druhý největší most z cihel na světě) 38 km
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Krušné hory 2015
V úterý 2. června vyrazila osmá a devátá třída za doprovodu pánů učitelů J. Milfaita a P. Plzáka na
exkurzi do Krušných hor. Vyjíždělo se v 8 hodin z Lubů. První zastávkou bylo Přebuzské rašeliniště. Zde
jsme si mohli vyzkoušet, jak se dříve rýžoval cín. Zrnka cínové rudy ovšem nahradily olověné broky.
Naše cesta pak pokračovala přes Horní Blatnou na Vlčí jámy, což jsou staré propadlé šachty. Říká se
tomu pinky. Nahlédli jsme i do jam Sněžných, na kterých se stále více podepisuje globální oteplování. Na
vrcholu Blatenského vrchu je kiosek a byla tu proto svačinka. Pak následovala prohlídka rašeliniště
u Abertam. Právě zde kvetl suchopýr. V hornickém areálu Mauricius jsme vstoupili do šachty Kryštof.
I tady se v 16. a 17. století těžil cín. Štoly byly nízké a úzké, všude plno vody. Zapůjčená hornická
výstroj, pláště, holínky, přilby a čelové svítilny byly proto nezbytné. Potom nás autobus zavezl do
Jáchymova. Navštívili jsme muzeum ve staré renesanční mincovně, kde se před pěti sty lety začaly razit
slavné jáchymovské tolary. Po prohlídce muzea následoval závěrečný cíl naší cesty, výstup na Klínovec.
Zahájili jsme ho v nadmořské výšce 820 metrů a zakončili v 1244 metrech, tedy na vrcholu Klínovce.
Prohlídku Krušných hor jsme završili občerstvením v místní hospůdce. Cestou domů nám zbývalo ještě
dokončit vyplnění pracovních listů. Ztráty byly nulové, počasí velmi dobré, společenská atmosféra
pohodová. Co ještě dodat?
Kateřina Kremeňová, 8. třída

Rýžování cínu

V cínovém dole Kryštof

Cesta necesta Vlčími jámami

Výhled z Klínovce

foto: J. Milfait
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Turisté – POZOR !
Majitelé Lesní hospůdky v Hennebachu, kterou navštěvují nejen lubští, ale i mnoho dalších turistů,
oznamují, že změnili provozní dny.
Nově platí:
zavřeno v pondělí a úterý
otevřeno od středy do neděle, vždy od 11 hodin
Zimní provoz - od října do dubna:
Pátek od 14 hodin
Sobota a neděle od 11 hodin
Majitelé, manželé Fritzschovi, zvou k návštěvě v klidném a útulném koutě hned u českých hranic. Slušný výběr jídel a nápojů, jídelní lístek také v českém jazyce.
Hospůdka se pozvolna stává místem česko-německých setkání, zastavte se u nás i Vy.

O PUTOVNÍ POHÁR SK LUBY („LUBY OPEN“)
V sobotu dne 27. června 2015 se uskutečnil v areálu SK Luby tradiční tenisový turnaj O PUTOVNÍ
POHÁR SK LUBY („LUBY OPEN“).
Do turnaje se přihlásilo celkem 16 hráčů (5 hráčů z Lubů – Stanislav Břinčil, Jan Pěnkava, Jakub
Zemčák, Ivan Utěkal a Petr Blažko; z Plesné – Aleš Votruba, Bořek Votruba, Sláva Polívka a Jaroslav
Postolka; z Aše – manželé Petrželovi; z Chebu – Petr Dohnal a Petr Holiš; z Fr. Lázní Dano Petržel ml.;
Lukáš Dohnal z Hradce Králové; z Nového Kostela Zdeněk Ježek.), kteří byli rozlosováni do tenisového
pavouka. Každý hráč odehrál minimálně dva zápasy. Hrálo se na dvou perfektně připravených kurtech,
které se průběžně upravovaly tak, aby měl každý hráč stejné podmínky (za to patří dík nejen hráčům,
organizátorům, ale také správci areálu panu Kubíkovi st.).
V letošním roce nám počasí vůbec nepřálo, skoro po celý den mírně pršelo. Nás to ovšem neodradilo,
každé utkání se hrálo na jeden vítězný set, všichni účastníci hráli v duchu fair play a turnaj měl velmi
vysokou sportovní úroveň. To oceňovali potleskem také návštěvníci z řad veřejnosti.
Poražení v 1. kole si pak ještě zahráli takzvanou „soutěž útěchy“. Tu vyhrál Jakub Zemčák z Lubů, který
ve finále porazil Dana Petržela st. 6:3. Vítězem celého turnaje se stal Dano Petržel ml. z Fr. Lázní, který
ve finále porazil loňského vítěze Stanislava Břinčila 6:3. Třetí místo obsadil Bořek Votruba z Plesné a na
čtvrtém místě skončila Věra Petrželová z Aše. Všichni zúčastnění hráči obdrželi věcné ceny a hráči na
1. – 3. místě dostali pěkné poháry.
Turnaj se konal u příležitosti 15. výročí založení SK Luby, který pro hráče a návštěvníky turnaje připravil
překvapení v podobě sudu piva zdarma. Po celý den bylo zajištěno v areálu bohaté občerstvení, o které se
starala Vlaďka Kulovaná. Velmi jsme byli potěšeni, že naše pozvání přijala starostka města Luby Ing.
Anita Černíková.
Velký dík patří všem členům SK Luby, organizátorům turnaje a také sponzorům.
Sponzoři:
Elroz Plesná, Lukas Skalná, město Luby, drogerie U Knapčíků, FP Technik, potraviny Bohouš, Stanislav
Břinčil, VEDAP Aš, Petr Dohnal, uzeniny Hadvig, pokrývačství Pelikán, truhlářství Kyselák,
elektroservis Hrbek, zednické práce Maruščák, restaurace Kozabar a topenářství Merhout.
Za Sportovní klub Luby Jan Pěnkava

Riedelhof – místo, kde se setkává příroda s kulturou
Jedná se o 400 let starou usedlost, kterou za podpory Evropské unie a Svobodného státu Sasko zrekonstruoval,
a musím podotknout, že velice zdařile, Spolek péče o krajinu „Oberes Vogtland“. V nynější podobě usedlost
funguje jako místo pro ekologické projekty – především projekt zachování starých jablečných odrůd. Je to současně
místo setkávání umění a kultury. Každoročně se zde pořádá mezinárodní řezbářské sympozium FLUR, probíhají
zde koncerty, Workshopy, promítání filmů z různých zemí nebo předčítání z knih. Je možné zde uskutečnit
svatební obřad a v omezené míře je možné i ubytování.
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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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Družstevní 710, 351 37 Luby,
mob.: +420 606 306 449
Chtěli bychom vám oznámit, že dovolenou máme v tyto
dny: od 25.7.2015 do 7.8.2015
8.8.2015 se na vás těšíme na hraničních slavnostech.
PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:
SO:
NE:

11:00 – 13:00
11:00 – 13:00
11:00 – 20:00
11:00 – 20:00
11:00 – 21:00
11:00 – 21:00
11:00 – 20:00

Krásnou dovolenou
a sluneč
slunečné prázdniny

přejí Moravovi.
Moravovi.

Od 14.30
14.30 do 17.00
17.00 hodin se nevař
nevaří.
Lubský zpravodaj: vydává MěÚ Luby, nám. 5. května 164, PSČ 351 37, odpovědný redaktor J. Kreuzinger. Registrováno u MK ČR E 11477.
Tisk: GTS – Global Transaction Systém LLC, organizační složka, 351 35 Plesná, Tovární 40. Cena výtisku včetně 15% DPH.
Redakce neodpovídá za obsah dodaných článků a obsah článků nemusí vyjadřovat názor redakce. Příspěvky
v elektronické podobě zasílejte do 25. dne předchozího měsíce na adresu: rommil@atlas.cz nebo jankreuz@seznam.cz.
Informace o městě Luby na adrese: www.mestoluby.cz.

