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Bezplatné

Hraniční slavnosti
Na víkend 7. a 8. srpna byly naplánovány Hraniční slavnosti. Letos se konaly již po sedmadvacáté, za
podpory Karlovarského kraje, Euregia Egrensis a Česko-německého fondu budoucnosti. V posledních
letech se spolupráce s německou stranou více rozvinula, což bylo vidět i během dne, kdy oba starostové,
Ing. Vladimír Vorm a André Worbs, uváděli jednotlivá vystoupení. Pozvání přijal i místostarosta Johannes
Karl s chotí z Bubenreuthu. Při samotném zahájení byli opět vypuštěni holubi. Po zmapování davu jsme
vybrali pro vypouštění 4 bílých holubů dětičky, pro které to je také docela zážitek. Musí být opatrné, aby
je neumačkaly anebo nevypustily dříve než na pokyn.
Po celé odpoledne návštěvníci mohli obdivovat
vystavenou vojenskou techniku a historické traktory.
Starší děti, a i někteří rodiče, si mohli vyzkoušet
paintballovou střelbu. Ti menší se mohli vyřádit na
skákacím hradě a pak zajít do koutku k DDM, kde byla
opět připravená trička k potisknutí. Zde bylo i místečko
věnované ekologii a vyhlášena soutěž. Děti mohou
nakreslit obrázek s tématem týkající se ekologie.
Podepsaný s uvedeným kontaktem na rodiče jej pak
mohou odevzdat do konce listopadu do družiny,
kanceláře MKS anebo do knihovny. Všechny obrázky,
které se sejdou, budou vystaveny při Vánočním setkání
u stromečku 18. prosince před radnicí v Lubech. Nejhezčí
a nejzajímavější 3 výkresy budou na tomto místě odměněny.
Hudební
program
zahájil
orchestr
Migma
z Markneukirchenu. Po nich se ujala mikrofonu místní
Markéta Malčeková a poté přišla na řadu německá
skupina Karo. Očekávaným zážitkem byla kapela Prague
Queen Tribute Band v čele s Jaroslavem Břeským. Další
členové kapely, např. kytarista Stanislav Jelínek, hraje se
známými osobnostmi jako je Lucie Bílá, Michal Pavlíček
a další, a klavírista Petr Freund, který dodnes při
koncertech doprovází na klavír Marii Rottrovou.
Společně odehráli hodinu a půl nejznámějších písní od
skupiny Queen. Měli velký úspěch a měli by i větší,
pokud by celé odpoledne nezhatilo počasí. Venkovní akce
mají své kouzlo, ale počasí je velký nepřítel. Většina lidí
tedy pokud mohla, využila odvozu autobusem. Déšť byl
opravdu silný a vytrvalý, přesto se našlo pár tanečníků ať
už s deštníky či bez nich. Program pokračoval střídáním
kapel Starovar Band a Karo až do půl dvanácté, kdy si
posledních pár skladeb společně zahrály na pódiu obě
zmíněné kapely. Krásný oficiální konec s německočeským repertoárem.
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K aparátu poté přistoupil DJ Miro Novy, a i když jsme si mysleli, že už nebude pro koho disko odehrát,
parket se opět zaplnil. Končilo se tedy po druhé hodině.
A jak je zvykem, druhým dnem se pokračovalo na náměstí před
radnicí. Začátek programu jsme letos posunuli z druhé hodiny
odpolední na třetí, aby v klidu mohli dorazit i nejmenší
návštěvníci, kterým letos úsměv na tvářích vyčaroval
kouzelník. Každé dítko si odneslo kouzelnickou hůlku
a balonkové zvířátko. Po čarování se k mikrofonům dostaly
místní kapely 3 Generace a Snad to vyjde. Největším
překvapením byla nedělní návštěvnost. Loni se přišlo před
radnici podívat pár jedinců a letos jsme pro změnu museli
přidávat lavičky k sezení. Pravda je, že i počasí po sobotě bylo
vydařené.
Na závěr opět nevynechám poděkování hlavně všem
z technických služeb města, protože přípravy na jednodenní akci nezačínají v ten samotný den, nýbrž již
pár dní předem. Od sobotního rána pak byli opět všichni
na nohách až do pozdních večerních hodin. A v neděli
ráno zas, aby se stihly složit a znovu postavit stany a stoly
s lavicemi na jiném místě. Je to pro všechny velmi
náročná akce, ale o to víc potěší, když přijde mnoho
návštěvníků a vy vidíte, že vaše práce nebyla marná. Díky
všem, kteří se podíleli na přípravě slavností, všem, kdo na
místě zajišťovali občerstvení a i vám, kteří jste se přišli
podívat, užít si společné odpoledne a potkat se se starými
známými.
Kuchtová Michaela, vedoucí MKS

S přáteli turistiky nejen v Adorfu
V sobotu 14.8.2021 vyjela 22členná skupina auty do Adorfu do Botanické zahrady s miniaturami staveb
zámků, hradů, rozhleden, mostů... Turisté obdivovali nejen to, ale hned vedle je areál krásného koupaliště,
kam se asi jednou vydají se svými ratolestmi.
Přejeli jsme do Bad-Elsteru. Zastavili jsme se v evangelickém kostele a dál si prošli lázeňský a lesní park, kterým jsme se dostali do
centra
lázní.
Tam nechyběla
pauza na kávičku a zmrzku.
Bylo třeba hlídat
čas, abychom
stihli
začátek
další akce, a tou
byly ašské slavnosti na Hájích.
Tam nás písní
potěšili Žalman,
Pavol Hammel
a kdo vydržel,
tak i Lenka Filipová.
Myslím, že dle
reakcí účastníků mohu říct, že se celý den i díky počasí
vydařil.
Za turistický oddíl Eva Lorenzová
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INFORMACE Z RADNICE
Dokončení obytné zóny v Truhlářské ulici
Poslední větší investiční akcí, kterou letos budeme realizovat, je dokončení obytné zóny v Truhlářské ulici.
V loňském roce se zde vybudovaly kanalizační a vodovodní přípojky a dešťová kanalizace.
Letos se zde položí vedení veřejného osvětlení, instalují se nové lampy a následně se položí nový asfaltový
povrch. Hotovo by mělo být do konce října.
AlzaBox a ZBox v Lubech
V únorovém čísle Lubského zpravodaje jsem Vás
informoval, že na přelomu měsíců únor a březen, pokud
to dovolí klimatické podmínky, dojde k umístění
AlzaBoxu v Lubech před objektem MKS na místě
bývalého novinového stánku. K jeho umístění však došlo
až 26. srpna 2021.
K důvodu opoždění zástupce společnosti Alza.cz a.s.
uvedl, že ke zpoždění došlo, protože dodávka nových
boxů byla na lodi, která uvízla zablokovaná v Suezském
průplavu. 



Ještě jednou krátce k AlzaBoxu. Je to samoobslužná schránka – výdejní místo zásilek, které zákazníkům
slouží k odběru zboží objednaného na Alza.cz a dalších partnerských e-shopů a doručovatelů. Vyzvednutí
je bezpečné, ideální pro absolutně bezkontaktní nákup, je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
doručení je rychlé, nejpozději do druhého dne a vyzvednutí je během chvilky, bez nutnosti čekání ve frontě.
Během následujícího měsíce by měl být instalován další samoobslužný box, a to od společnosti Zásilkovna
ZBox. Ten bude umístěn na parkovišti za radnicí. Tento box funguje obdobně jako AlzaBox, ale kromě
výdeje zásilek umožňuje i podávání a odesílání zásilek.
Doufejme, že oba boxy budou fungovat ke spokojenosti našich občanů.
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 srpnu.
Hromadné očkování proti covid 19 v Lubech
Ve čtvrtek 19. srpna k nám do
Lubů přijel očkovací tým
Karlovarského kraje a provedl zde očkování našich
občanů
proti
covid 19.
Oproti předchozí informaci
se neočkovalo avizovanou
vakcínou Moderna, ale
vakcínou Janssen. Touto
vakcínou se očkuje pouze
jednou dávkou a je určena
pro osoby starší 18 let.
Možnosti očkování v Lubech
využilo 43 našich občanů.
Ing. Vladimír Vorm,
starosta města

Inzerce
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Kino Luby
Září 2021
Neděle 5.9.

15:00

Yakari

Indiánský chlapec hlavním hrdinou animované pohádky.
F, De, Be – 75 min.

přístupný

Neděle 5.9.

18:00

vstupné 50,- Kč
Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann v nové české komedii.
ČR – 115 min.

přístupný od 12 let

Středa 8.9.

18:00

vstupné 100,- Kč

Chlast

Jak ovlivní malý experiment životy středoškolských učitelů, kteří se rozhodnou udržet si hladinu
alkoholu v krvi po celý den. V původním znění s titulky.
DK – 116 min.

přístupný od 15 let

Neděle 12.9.

15:00 hodin Mazel a tajemství lesa

vstupné 70,- Kč

Rodinný film o chlapci, který jede z donucení na tábor. Dobrodružství ale na sebe nenechá dlouho čekat.
ČR – 80 min.

přístupný

Neděle 12.9.

18:00

vstupné 70,- Kč
Bábovky

Film natočený podle bestselleru Radky Třeštíkové.
ČR – 97 min.

přístupný od 12 let

Neděle 19.9.

15:00

vstupné 70,- Kč

Hurá do džungle

Malý mimozemšťan na výpravě v džungli.
Mauricius – 84 min.

přístupný

Neděle 19.9.

18:00

vstupné 50,- Kč
Matky

Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková a Gabriela Marcinková řeší trable nejen s dětmi.
ČR – 95 min.

přístupný od 12 let

Neděle 26.9.

15:00

vstupné 100,- Kč

Vzhůru za sny

Dvanáctiletá Mína, zjistí, že je možné ovlivnit sny druhých.
DK - 81 min.

přístupný

Neděle 26.9.

18:00 hodin Tichý společník

vstupné 50,- Kč

Klára Issová, Boleslav Polívka a Ondřej Malý v poetické tragikomedii o životě na vsi, kde dojde místo
na hřbitově.
ČR – 100 min.

přístupný od 12 let

vstupné 70,- Kč

Prodej vstupenek přímo na místě půl hodiny před promítáním.
Změna programu vyhrazena.
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Inzerce

Společenská kronika
V měsíci září 2021 oslaví významné
životní výročí tito občané města
Luby:
Dolejš Josef
Petrovič Lubomír
Hadová Růžena
Baláž Josef
Kessler Petr
Geigerová Vasta
Křížová Eva
Jelínková Věra
Dvořáková Hannelore
Jarošová Marie
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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.

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

Nabídka
Daruji přes 30 kompotových sklenic (720 ml) i s velkým počtem víček. Telefon: 790 837 423.
Od měsíce září (obvykle v pondělí a pátek) pro zájemce zajistím v Chebu léky a doplňky stravy. Předpisy,
případně s kartou lékárny, mi můžete vhodit do poštovní schránky. Jestli máte lék předepsaný v mobilu,
musíte se se mnou spojit kvůli kódu.
Má adresa: Jindřich Desort, Tovární 736 (mezi "věžákem " a hasičárnou). Číslo telefonu: 790 837 423.
Léky zaplatíte při převzetí.
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Knižní tipy
Frank Goldammer: Strašák.
Blíží se zima roku 1944 a Drážďany jsou na pokraji zničení. Navíc se ulicemi šíří strach z tajemného
zabijáka. Případu se ujímá inspektor Max Heller. Postupně nachází několik zohavených těl mladých žen
a mezi lidmi se šíří zvěsti a Strašákovi – vraždícím přízraku, jenž vychází do ulic během nočních leteckých
poplachů…
Jane Hawkingová: Cesta do nekonečna.
Fascinující životní příběh jednoho z největších vědců naší doby.
V knize Jane Hawkingová popisuje jejich společný život, jak se pokoušela sladit péči o svého manžela
s potřebami rozrůstající se rodiny, jak s ním prožívala úspěchy i neúspěchy. Bez zábran líčí i krach jejich
vztahu, kdy ji Stephen opustil kvůli své ošetřovatelce a ona se provdala za rodinného přítele. Všechno
vypravuje se zarážející upřímností, ale zároveň s láskou a respektem.
B. A. Paris: Dilema.
Příběh plný tajemných tajemství a intrik vás udrží v napětí až do úplného konce a dostane vás naprosto
neuvěřitelný zvrat.
Janet Skeslien Charlesová: Pařížská knihovna.
Laskavě vyprávěný příběh z nelaskavých dob, jenž barvitě líčí kouzlo knih. Nový pohled na Francii za
druhé světové války přináší neodolatelné a poutavé čtení.
René Melichar: Zákoník mé ženy.
Kniha humorných příběhů z rodinného života autora, který se přestěhoval se ženou, dospívající dcerou
a desetiletým synem do rodinného domku, což při jeho příslovečné nešikovnosti přináší celou řadu
neobvyklých situací.
Knihovnice Vlasta Tomanová
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Rockfest 2021
Druhou společnou česko-německou akcí byl rockfest. Nápad na jeho uspořádání společnými silami vzešel
z loňského přesunutí hraničních slavností na Autopark. Toto místo bylo pro německé návštěvníky
příjemným překvapením a změnu místa uvítali i domácí. Jenomže Hraniční slavnosti mají své kouzlo a patří
tam, kde se odehrávají dosud. Proto se zrodil nápad uspořádat další venkovní akci společně a přímo zde.
Letos se do příprav tedy zapojili i starostové z Lubů a Erlbachu. Na akci přijal pozvání i místostarosta
Bubenreuthu Johannes Karl. Akce je to skromnější, ale stejně příjemná. Letos pozvání přijali chebští
Rockin Veterans. Kapely dostaly prostor ke hraní hodinu a půl. Následovaly 2 německé kapely. Nobody
z Markneukirchenu tu před pár lety hráli, loni kvůli dovolené museli odmítnout. Po nich následovali Last
Rising ze Schönheide. A i když jsme nabrali lehčí zpoždění, večer to byl nadmíru báječný. Počasí nám od
rána vůbec nenahrávalo, ale odpoledne se vyjasnilo a pak už nespadla ani kapka. Celý večer zakončili naši
místní J-Ellite.
Děkuji vám všem, kteří jste přišli a společně s hudebními skupinami vytvořili pohodovou atmosféru.
Bez vás vy to nešlo – přijďte zase!
Michaela Kuchtová, vedoucí MKS
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DDM Luby o prázdninách
V měsících červenec a srpen úspěšně proběhly příměstské tábory v Lubech. Letos poprvé se také konal
tábor ve Skalné.
Během táborů jsme s dětmi probrali mnoho témat. Hráli jsme spoustu her, u kterých se vyběhali, vykřičeli,
ale občas bylo třeba se i trochu zamyslet. Všechny tábory proběhly v příjemné prázdninové atmosféře.
Za kolektiv DDM Luby Dagmar Blažejová – ředitelka.

Zprávy ze zastupitelstva
Přítomni: pp. Holiš, Kašová, Pecháčková, Šejba, Riedl, Vargová, Vorm, Werner. Omluven: p. Urban.
♦ Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci do výzvy č. 8/2021 Národní sportovní agentury, programu č. 16251
– Rozvoj místních sportovišť a zázemí – kabina 2021-2025, a financování akce ve výši 20 % z celkových
způsobilých výdajů z rozpočtu města. CZV budou 267 410,- Kč, podíl města bude 53 482,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2
♦ Zastupitelstvo města odsouhlasilo záměr spolku TJ Luby, z. s., zrealizovat akci „Rekonstrukce kabin TJ Luby,
z. s.“, kterou chtějí spolufinancovat z dotace NSA z programu č. 16251 – Rozvoj místních sportovišť a zázemí –
kabina 2021-2025. ZM schválilo, aby TJ Luby, z. s., financovalo podíl 20 % z celkových uznatelných způsobilých
výdajů z finančního příspěvku od města Luby na činnost v roce 2021.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
♦ Pan starosta informoval zastupitele o zadání poslední části investiční akce „Luby – Obytná zóna na p. p. č. 985/14“.
Jako poslední bude realizována část komunikace za nabídkovou cenu 1 491 tis. Kč bez DPH a stavba bude
dokončena firmou Algon a. s. do konce tohoto roku. Zastupitelstvo města vzalo informaci o dokončení investiční
akce „Luby – Obytná zóna na p. p. č. 985/14“ na vědomí.

♦ Příští veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná v pondělí 6. září od 16 hodin v budově MěÚ,
2. poschodí, místnost č. 13.
Lubský zpravodaj:

vydává Město Luby, nám. 5. května 164, PSČ 351 37, IČO: 00254053, vychází 12x v roce v nákladu 350 ks; odpovědný
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