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Obnovený pomník ve Výspě
Nejenom turistikou, ale také vytvářením nových míst, která jsou vhodná k návštěvě široké veřejnosti
a přibližující dnešní generaci nedávnou minulost, se zabývá turistický oddíl TJ Strunal.
S myšlenkou na opravu pomníku padlých v 1. světové válce, který stojí v dnes již neexistující obci
Výspa, přišli společně Jan Kreuzinger a Tomáš Lenc. Myšlenka padla na úrodnou půdu, zastupitelé v čele
s paní starostkou Ing. Anitou Černíkovou jí byli nakloněni a ochotni celou akci finančně zajistit. Díky
moc.
Začala řada kroků, které bylo nutné podniknout. Pomník stál na
soukromém pozemku, bylo třeba vyjednávat s majitelem a po jeho
souhlasu s odprodejem části pozemku město Luby ca. 100 m2
zakoupilo. Dalším bodem byla obnova pomníku (čištění, přeleštění
a obnovení textu). Po úpravě prostranství a vykácení náletů
následovalo postavení na novém místě (posun o 3 metry), aby stál na
městském pozemku a jeho otočení. Původně hleděl do obce, dnes
tam je ale jen nevzhledný a bažinatý pozemek. Proto ta změna
stanoviště. Veškeré práce, spojené s pomníkem, provedlo ve velmi
dobré kvalitě Kamenictví Žáček & Žáček z Nového Kostela.
Blízko pomníku je umístěna informační tabule s českým
a německým textem a historickými fotografiemi. Za souhlas
s použitím textů a fotografií patří poděkování autorům knihy
„Zmizelé Chebsko“, panu PhDr. Jaromíru Boháčovi a MUDr.
Romanu Salamanczukovi.
Pro odpočinek návštěvníků pomníku zde jsou umístěny dvě lavičky.
O ty se postarali kluci z technických služeb, kteří pomáhali také při
stavbě informační tabule a dovozem kačírku do okolí pomníku.
Práce jsou udělány, je tak čas nově opravený pomník slavnostně předat veřejnosti. To proběhne v sobotu
12. září, kdy společně s pozvanými hosty
a širokou veřejností oslavíme znovupostavení
pomníku ve Výspě. V 10 hodin se sejdeme
u hasičárny a jako správní turisté se vydáme
do nedaleké Výspy. Po krátké úvodní
ceremonii, která proběhne v 11 hodin, jste
zváni k družné zábavě. Lubští hasiči pro Vás
připraví občerstvení a také něco na zub.
Děkujeme za ochotu a vážíme si jejich
spolupráce.
Poděkování
patří
také
všem
zde
nejmenovaným, kteří aktivně připojili ruku
k dílu a pomohli tak vytvořit nové zastavení
s informacemi o době nedávné – a pro mnohé
– o místě neznámém.
Přejme si hezké počasí a těšíme se na Vaši
účast.
Za Turistický oddíl Mgr. Petr Plzák, Jan Kreuzinger a Tomáš Lenc
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Co je v Hospici Sv. Jiří nového?
Jak už mnozí z Vás ví, mobilní Hospic Sv. Jiří je terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými
do jejich domova. V mobilním hospici je k dispozici tým odborníků ve složení lékař s atestací v paliativní
medicíně, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní, poradkyně pro pozůstalé
a dobrovolníci.
Hospic poskytuje specializovanou paliativní péči především pacientům v závěrečné fázi nevyléčitelného
onemocnění a zaměstnanci hospice sledují individuální potřeby a přání každého nemocného, snaží se mu
ulevit od bolesti a dalších trápení a podporují jej v tom, aby mohl zůstat až do konce života v intenzivních
vztazích se svými blízkými doma.
Kromě poskytování mobilní hospicové péče na Chebsku se snažíme zavést mobilní hospic také na
Tachovsku. Od 17. 2. 2014, kdy jsme začali poskytovat naše služby, do srpna jsme měli celkem
63 klientů, od kterých máme dobrou zpětnou vazbu o našich službách. Doprovázeli jsme i klienty z Lubů
a doufáme, že i nadále budeme nejen v Lubech, na Chebsku, ale také na Tachovsku poskytovat odborné
služby umírajícím, pečujícím a pozůstalým.
Ale abychom mohli naše služby zkvalitňovat, potřebujeme pomoc každého z Vás, abychom mohli dále
a lépe pomáhat. Velkým zdrojem příjmů hospice jsou benefiční akce a jedna z nich se v září uskuteční
v Lubech tradiční golfový turnaj PALIACUP 2015. Jedná se již o 7. ročník charitativního turnaje, který
tradičně pořádají Golf klub Luby, město Luby a Hospic. Turnaj se uskuteční 28. září od 9.00 pod
patronací starostky pí. Ing. Černíkové, ceny pro vítěze turnaje sponzoruje Ing. Petr Pavlovský. Pokud se
chcete účastnit turnaje, kontaktujte pí Gabrielu Ptáčkovou na telefonu 731 313 075 nebo na emailu
info@golfluby.cz.
Další akce, které se uskuteční na podzim letošního roku, jsou:
HOSPICFEST – hudební festival pro každého, 19. 9. 2015 od 15.00 na Chebském hradě
KONCERT skupiny THE TAP TAP, 24. 9. 2015 od 19:00 v Kulturním centru Svoboda v Chebu
TOUR DE HOSPIC – běhy pro hospic ve Skalné, Františkových Lázních a v Plesné, 25. – 27. 9. 2015
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v hospici v rámci Světového dne paliativní a hospicové péče, 9. 10. 2015
od 9.00 do 18.00 na adrese Svobody 520/3 v Chebu
Na Lubský paliacup, ale i na další akce jste srdečně zváni a také uvítáme Vaši dobrovolnickou pomoc.
Pokud se o naší činnosti chcete dozvědět více, podívejte se na internetové stránky hospice
www.hospiccheb.cz, na facebook, nebo nás kontaktujte na email hospic@hospiccheb.cz nebo na telefonu
736 432 911.
Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.

Sportovní klub Luby informuje
V sobotu dne 22.08.2015 se od 9.00 hodin uskutečnil v areálu Sportovního klubu Luby již 2. ročník tenisového
turnaje ve čtyřhrách.
Počasí bylo jako na objednávku, od rána svítilo sluníčko, nefoukal skoro žádný vítr a bylo příjemných 20 - 25
stupňů.
Ačkoli termín turnaje byl znám již od června, je s podivem, že se tentokrát přihlásily pouze tři dvojice (Ježek
Zdeněk z Nového Kostela + Pěnkava Jan z Lubů, Dohnal Petr z Chebu + Dohnal Lukáš z Hradce a Flaksa David +
Polívka Sláva z Plesné). Hrálo se systémem každý s každým na jeden vítězný set a to dvoukolově. Druhé kolo se
však po dohodě hrálo jen formou super-tiebreaku do 10 bodů. Po celou dobu turnaje bylo zajištěno v místní
klubovně bohaté občerstvení, o které se staral správce areálu pan Kubík starší.
Výsledky turnaje ve čtyřhrách:
1. místo Ježek + Pěnkava, 2. místo Dohnal st. + Dohnal ml., 3. místo Flaksa + Polívka
Turnaj skončil po půl druhé vyhlášením výsledků. Všichni účastníci obdrželi věcné ceny a vítězové pěkné poháry.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za hladký průběh celé akce a panu Kubíkovi za vzornou
přípravu tenisových kurtů.
Velký dík patří sponzorům turnaje:
pokrývačství Philipp Plesná, restaurace U kostela pan Kuchta, autoopravna Molodovec, výroba smyčců Winkler,
Elroz Plesná, Láďa Aulický.
Jan Pěnkava, předseda SK Luby
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Hraniční slavnosti
Dvacáté první Hraniční slavnosti jsou za námi. Vše
se opakovalo jako v minulých letech.
… A přece jsem je letos vnímala jinak …
Tentokrát jsem totiž poprvé nešla pouze se
bezstarostně pobavit, ale celé dva dny jsem byla
napnutá, jestli veškeré přípravy s organizací, které
započaly již v březnu, ponesou své ovoce a vše
proběhne bez chyb.
Počasí přálo a paseka na hraničním přechodu se
začala plnit už v dopoledních hodinách. Stánky,
které vyrostly již v pátek, byly naplněny k prasknutí
jídlem a pitím čekajícím na nápor hladových
návštěvníků slavností. A že jich bylo! S klidem
můžeme hovořit o více než tisícovce lidí z obou
stran hranice. Pro děti byla již tradičně přichystána
tvořivá dílna pod vedením nové ředitelky MěDDM
paní Olgy Taušnerové, kde děti mohly rozvinout
svou fantazii při malování triček s označením Hraničních slavností. Paní učitelky z německé školky zase na oplátku
namalovaly obličejíčky dětem, které se rázem měnily na víly, kočičky, tygry a Spidermany. Svou energii pak děti
mohly vybít na trampolíně nebo ve skákacím hradu. Směly se povozit na poníkovi. Každé dítě jistě zkusilo štěstí
vypuštěním balónku, a každé doufalo, že právě ten jeho balónek dolétne nejdál. Dospělí si zase ověřili svou sílu
a bouchali kladivem do „Lukase“, až to řinčelo. Všichni společně pak obdivovali nablýskané traktorové veterány,
pochvalovali je jejich pýchou se dmoucím majitelům a mávali spanilé jízdě projíždějící známou trasou až do Lubů
a zpět na hranice. Pro dobrou pohodu hrály k tanci a poslechu tři výtečné kapely – Horalka z Kraslic, Kiks band
chebského gymnázia a Starovarka z Chebu. A kdo vydržel až do úplného konce, mohl si zazpívat i s harmonikou
Štěpána Plachého.
V neděli hraniční slavnosti pokračovaly na náměstí před
radnicí v Lubech. O zahájení se postarala hudebně –
zábavná show „Nanukové léto“ pro děti bez rozdílu
věku a pro všechny mlsné jazýčky, které milují nanuky
a letní dovádění. Poté se o zábavu staraly tři hudební
formace – vystoupení skupin IHS a Drsná žízeň
doplňovala produkce pana Jiřího Pátka. Vystoupení
všech tří kapel bylo strhující a přispělo k dobré náladě
všech, kteří se rozhodli přijít a pochutnat si na pivu
a klobáse od lubských hasičů.
Průmyslový park 157/7 CZ 35002 Cheb
Na závěr si dovolím poděkovat všem, kteří se postarali
o klidný a bezproblémový průběh obou dnů. Že se jedná
především o zaměstnance našich technických služeb,
Hledá a příjme do hlavního pracovního poměru
jistě každý ví.
zaměstnance pro následující profese:
Ing. Anita Černíková, starostka města

TUP

Bohemia s.r.o.

ŠIČKY
ČALOUNÍKY
Nabízíme:
Práci na jedno a dvousměnný provoz, příjemné a stabilní
pracovní prostředí, benefity. Nástup možný ihned.
V případě zájmu lze zajistit dopravu do zaměstnání

Kontakt: paní Gruberová, 351 011 071
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Moto:
Nechoď tam, kam může cesta vést, ale jdi tam, kde žádná cesta
není, a zanechej stopu.
Jean Paul

POZVÁNKA
Město Luby a turistický oddíl TJ Strunal Vás srdečně zvou na

ZNOVUPOSTAVENÍ POMNÍKU
padlých, zemřelých a pohřešovaných synů
v 1. světové válce v obci Výspa.

V SOBOTU, 12. ZÁŘÍ 2015
Sraz zájemců je v 10.00 hodin u hasičárny,
pěšky se vydáme do Výspy. Slavnostní
zahájení proběhne v 11.00 hodin u pomníku
ve Výspě.
Pomník padlých, zemřelých a pohřešovaných synů v 1. světové válce z obce Výspa
byl za pomoci města Luby a turistického
oddílu TJ Strunal opraven, prostor kolem
pomníku upraven, byla postavena českoněmecká informační tabule s dobovými
fotografiemi.

Po slavnostním zahájení Vás zveme k volné diskuzi, jistě bude o čem
povídat. O jídlo a pití bude dobře postaráno u stánku místních hasičů.

Město Luby a turistický oddíl TJ Strunal
se těší na Vaši návštěvu!
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci září 2015 oslaví významné
životní výročí tito občané města Luby:
Lukáčová Stanislava
Lupačová Elfrieda
Salajová Lída
Sklenák Josef
Straka Milan
Šindelářová Waltraud
Zábuška Anton
Zakopčaniková Terezie
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Už se to blíží!
Dne 25. září 2015 pořádá MěDDM Luby

Den otevřených dveří
Od 14.00 do 16.00 hodin:
• Prohlídka areálu
• Dětské aktivity
• Nabídka zájmových kroužků
Na akci se lze přihlašovat do zájmových kroužků
MěDDM Luby s odloučenými pracovišti v Plesné,
Skalné a Milhostově.
Od 14. září 2015 bude aktuální nabídka a přihlášky ke
stažení na stránkách MěDDM Luby www.ddmluby.cz.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a budeme se na
Vás těšit v novém školním roce.
Bc. Olga Taušnerová, ředitelka

Kvalita fotografií
v Lubském zpravodaji
Již delší dobu jsme (a také naši čtenáři) nebyli spokojeni
s kvalitou fotek. Poslední srpnové číslo bylo asi
vrcholem, ale to již věděli i v tiskárně v Plesné a pozvali
si nás na „školení“.
Nastoupil tam nový člověk, znalý věci, a hned věděl, že
je zle. A tak jsme se od něj dozvěděli podrobnosti
o tom, jak fotografie a v jaké kvalitě posílat. A hlavně –
nesmíme je posílat barevné! To nám ale za ta léta nikdo
neřekl. U barevných fotek se prý slévají barvy - modrá
se zelenou, hnědá s červenou, apod., a tak nelze docílit
kvalitního odstupňování přechodů šedi a černě.
Společně s Vámi, čtenáři Lubského zpravodaje,
doufáme, že zářijové číslo (které při psaní tohoto článku
samozřejmě nemáme) bude s fotografiemi, na kterých se
každý pozná a nebude třeba hádat: „ …je to Tomáš
Lenc, nebo ne?“ Vedle černá fotka pomníku – to bylo
„pokoukáníčko“.
V naději, že hůře už být nemůže, se těšíme na „lepší
zítřky“.
Za redakci Lubského zpravodaje
Jan Kreuzinger a Miloš Rom

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
Prodeje se uskuteční:
Luby - u benzínové pumpy
ve 14.35 hodin

ve středu 9. září
a
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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Hudební festival je za námi
V sobotu 15. srpna proběhl rockový festival na Autoparku v Lubech. Z důvodu nemoci frontmana
skupiny Nobody, přijela zahrát německá kapela Duralane a náhrada to byla plnohodnotná. Tři mladí kluci
zahájili festival výborně. Pak nastoupili lubští matadoři s názvem IHS, kteří si to doufám velice užili.
Následovala další lubská kapela J-Ellite s výborným bubeníkem, mladým Luboškem Odlasem, na kterého
byly velice dobré ohlasy. Poté následoval doslova uragán energie v podání Diny z třebíčské kapely Guano
a pes. Po krátkém vydechnutí diváků byla připravena další show přerovské Arrhythmie. Co se dá zahrát
na čtyři violoncella a bicí, ukázali mladí muzikanti v houslařském městečku Luby. A na závěr rockového
festivalu vystoupila kapela Cvokhaus z Prahy, která byla dynamickým zakončením celého večera.
Zvukové zajištění celého festivalu bylo
vynikající a veliké díky patří Hoffmanově partě.
Po loňském nepříznivém počasí se letošní ročník
předvedl na jedničku. A tak jedinou kaňkou na
festivalu byla dlouhá fronta na pivo, které
bychom se chtěli v příštím roce vyvarovat.
Hlavním cílem dobrovolného vstupného byla
finanční podpora Radečka z Křižovatky. Kapely
Duralane, J-Ellite a Cvokhaus přispěli ze svých
honorářů a tak výsledná částka pro Radečka,
jemuž výtěžek daruje občanské sdružení
Schönbach, je 13.700,- Kč.
Rád bych poděkoval všem lidem, kteří podpořili
dobrou věc a přispěli Radečkovi na boj s nemocí
Kapela Arrhythmia a jejich "srdíčkový projekt"
motýlích křídel (Oťas, jsi borec!). Poděkování za
finanční podporu patří městu Luby, Karlovarskému kraji, panu Pavlovskému a partě z technických služeb
pod vedením Martina Lukeše. A další dík patří fotografům Kristýně a Mírovi a zároveň díky celému
týmu pořádajícímu hudební festival. Závěrem se snad můžeme těšit na další ročník Hudebního festivalu
Luby 2016.
Za občanské sdružení Schönbach Tomáš Skála

Tip na výlet – z Lubů do Lubů
Asi většina lidí ví, že kromě našich Lubů existují ještě další Luby, a to ty
u města Klatovy. Málokdo ale asi slyšel o dalších Lubech, a to ještě navíc
o těch, které jsou v Karlovarském kraji.
Jedná se o malou vesničku či spíše osadu, ve které žije asi 15 stálých obyvatel.
První zmínka o této obci pochází z roku 1379 a ves patří k obcím vzniklých při
kolonizaci tepelského kláštera při toku řeky Střely. Díky tomu je také nazývaná
jako „vodní vesnice“. Asi od roku 1579 patřily Luby k chyšskému panství,
u kterého zůstaly až do roku 1848. V roce 1596 patřil minimálně jeden lubský
hospodářský dvůr k panství Rabštejn. Znovu sjednocena byla ves v roce 1817 při dělení majetku panské
rodiny Lažanských. Na základě zákona o obcích ze dne 17.
března 1849 se roku 1850 nakonec Luby staly samostatnou obcí
ve žlutickém kraji. Farou spadla obec ke kostelu Jména Panny
Marie v Chyších. V roce 1946 stávalo ve vsi celkem 11 domů,
ze kterých se dodnes dochovalo pět.
V samotné obci je dnes k vidění kromě několika domů také
kaplička a několik objektů opevnění tzv. „řopíků“ z let 1937-38.
Nejbližší okolí nabízí k návštěvě známý zámek Chýše (cca
4 km), nebo příjemnou procházku podél toku řeky Střely.
Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/luby-lub
a vlastní průzkum.
Tomáš Lenc
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Vyberte si v knihovně
William, Klein: Tutanchamón.
Hlavní postava příběhu, faraón-chlapec, je v době svého nástupu na královský trůn ve věku dítěte. Díky
této skutečnosti musí čelit různým intrikám a posléze i fyzickému útoku na svou osobu. Poutavé čtení
z exotického prostředí Egypta a Blízkého Východu.
David Morrell: V pasti.
Zraněný Paul, postřelen a vyčerpán ztrátou krve prchá před dobře vycvičenými pronásledovateli. Nejde
jen o něho – pod kabátem tiskne děcko, které musí za každou cenu zachránit. Když se mu na chvíli podaří
ztratit se ozbrojeným mužům z očí a ukrýt se v jednom z domů, myslí se, že má vyhráno. Drama však
pokračuje…
Tamar Myers: Šamanovy ženy.
Amanda přijme nabídku vést penzion v africkém Kongu, kam v době diamantové horečky denně míří
stovky Belgičanů za vidinou zbohatnutí. K závisti všech najde největší drahý kámen místní šaman.
Prodejem by jednou provždy vyřešil stupňující existenční problémy, avšak šamanovy ženy pochopily, že
diamant nepřinese rodině nic dobrého, a proto musí zmizet…
Irena Dousková: Doktor Kott přemítá.
Dvanáct tragikomických příběhů, pojednávají především o nedokonalosti našich vztahů, potažmo nás
samých.
Olga Wallo: Muž, který polykal vítr.
Román o svérázném sirotkovi nejasného původu, který hledá své místo ve světě. Nalezne otce, morálku
a řád? Dobrodružný děj nás provází soubojem tajných služeb, intelektu a emocí od socialistického
sirotčince v 50. letech přes teologický seminář, psychiatrický ústav, pražskou filozofickou fakultu na
přelomu 60. a 70. let, „zašívánu“ v pohraničí za normalizace, až po léta devadesátá, kdy se s hlavním
hrdinou dostaneme až do Mexika.
Robert James Waller: Tango na pláních.
Do městečka Salamander přijíždí Carlisle, tulák a tesař, který hledá klid daleko od ruchu civilizace.
Znechucený velkoměstským životem koupí malý domek a začne ho opravovat. S domem přestavuje i svůj
život. Do pokojného života však zanedlouho zasáhnou plány na výstavbu dálnice přímo přes jeho
pozemek. Carlisle bojuje za záchranu svého domku i ohrožených ptáků, kteří na kopci žijí. Brzy se však
musí rozhodnout, zda by neměl vzít lásku, kterou tu nalezl, a jít hledat svůj klidný kousek světa někam
jinam…
Vlasta Tomanová, knihovnice

Pojďte se projít a popít …
Turistický oddíl TJ Strunal zve všechny zájemce pěší turistiky na podzimní
výšlap. Tentokráte půjdeme přes hranice do partnerské obce Erlbach. Naším
bodem zájmu a místem odpočinku bude
RODINNÝ PIVOVAR V ERLBACHU
Zde si uděláme malou exkurzi, ochutnáme pivo (0,4 l = 2.50 €, nebo kvasnicové
0,5 = 2.90 €) a můžeme si dopřát i nějaké jídlo. Délka výšlapu tam a zpět je
ca. 16 km.

Startujeme v sobotu 19. září.
Sejdeme se u hasičárny, vyrážíme v 10 hodin.
Srdečně zveme a těšíme se na Vás.
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