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Plán péče o přírodní památku Krkatá baba 

 

Před koncem loňského roku byl Krajským úřadem Jihomoravského 

kraje, odborem životního prostředí schválen dokument  „Plán péče         

o přírodní památku Krkatá baba na léta 2021 – 2030“.  Byl 

zpracován společností LESPROJEKT BRNO, a.s. v souladu s § 38 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. Zpracovává se vždy na desetileté období. Celý dokument je 

k dispozici na Obecním úřadě Lubě v tištěné verzi a na CD. Dokument 

je možné doporučit i žákům příp. studentům v případě vypracovávání 

prací o naší obci.  

NAŠE VESNICE 



 

I přes některé stále se opakující informace, které jsou obyvatelům Lubě 

dobře známy, poskytuje zpracovaný dokument i nové informace. Práce 

je doplněna pěknou fotodokumentací.   

 

V krátkosti si dovolujeme uvést zkrácený text.   

Lokalita požívá územní ochrany od roku 1997, kdy zde byla za účelem 

zachování geomorfologicky zajímavých skalních útvarů s přírodě 

blízkými až přirozenými společenstvy zakrslých borodoubrav                     

s výskytem řady teplomilných či regionálně vzácných druhů rostlin 

vyhlášena Okresním úřadem Blansko přírodní památka Krkatá baba.    

O významu této lokality vypovídá rovněž fakt, že je jediným zvláště 

chráněným územím v celém širokém okolí.  

Dlouhodobým cílem ochrany je zachování působivých skalních útvarů 

a dále přirozeného charakteru zdejších lesních společenstev s 

významným podílem dubu, habru, příměsí borovice a na ně vázané 

bioty (většinou extrémní stanoviště). Tento cíl se daří poměrně dobře 

naplňovat, a to především díky ochotě a vstřícnému přístupu obce i 

některých drobných vlastníků lesa, kteří v tomto regionu žijí, mají ke 

svým pozemkům dlouhodobý vztah i zájem o ně nadále pečovat, a také 

díky jejich odborným lesním hospodářům. Vyzdvihnout je třeba 

skutečnost, že jádrová část území, tvořená dvěma skalnatými segmenty 

ve střední a jižní části PP je již delší dobu ponechána samovolnému 

vývoji, a že i v ostatních smíšených porostech nejsou, s výjimkou 

nahodilých těžeb, prováděny téměř žádné lesnické zásahy, což se jednak 

pozitivně odrazilo ve funkčnosti zdejšího lesního ekosystému, jednak 



 

nikterak neutrpěl půdní kryt a porost i bylinné 

patro jsou tak dnes v poměrně dobrém 

neporušeném stavu. Díky šetrnému provádění 

těžeb (jednotlivý nebo skupinovitý výběr) se 

podařilo v lokalitě zachovat i některé 

regionálně vzácné druhy rostlin jako je např. 

Modřenec chocholatý (Muscari comosum).  

 

                                                                                                                                      

Modřenec chocholatý 

Význam přírodní památky Krkatá baba pro ochranu biodiverzity je 

nutno spatřovat především v existenci druhově bohatých skalních 

společenstev s enklávami vzácných xerotermofytů. K druhovému 

bohatství cévnatých rostlin nutno přičíst i druhově velmi bohatou 

bryoflóru (mechorosty) a lichenoflóru (lišejníky), která zde ovšem 

nebyla doposud detailně zkoumána. 

Ve zvláště chráněném území byl opakovaně prováděn botanický 

inventarizační průzkum (Šikula & Kouřil 2004, Friedl 2018). Zatímco 

inventarizace z roku 2004 uvádí v této lokalitě výskyt 136 rostlinných 

taxonů, při průzkumu prováděném v roce 2018 zde bylo zaznamenáno 

již 336 taxonů, což vypovídá o druhové pestrosti i cennosti celého 

ZCHÚ. V PP Krkatá baba nebyly doposud zjištěny žádné chráněné 

druhy, determinována zde ale byla celá řada regionálně vzácných či 

ohrožených rostlin, jako např. Modřenec chocholatý (Muscari 

comosum), Radyk prutnatý (Chondrilla juncea), Strdivka brvitá 

(Melica ciliata), Svízel moravský (Galium valdepilosum), aj. K těmto 

druhům je třeba přiřadit i Rozchodník bílý (Sedum album), vázaný na 



 

vápnitý tmel slepenců a z kapraďorostů Sleziník severní (Asplenium 

septentrionale). 

Ze zoologického hlediska zde byly zaznamenány běžné druhy zpěvného 

ptactva a šplhavců, dále se zde vyskytuje celá řada různých druhů 

hmyzu, měkkýši a menší i větší savci. Během terénního šetření v roce 

2018 byl v chráněném území opakovaně slyšen také Krkavec velký 

(Corvus corax). Při zpracování plánu péče v roce 2020 byly nalezeny    

v několika kupách kolonie mravenců rodu Formica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Pavinec horský              Hadinec obecný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleziník červený a osladič obecný 

 



 

Negativní jevy v území 

Negativní jevem, ovlivňujícím území, je rozjíždění zamokřených luk         

v chráněném území motorovými vozidly.  

Obec se pokouší provoz na loukách ve Žlebě alespoň částečně 

usměrnit pomocí výstražných tabulek – prosíme o jejich 

respektování. 

 

Vážným zásahem do celistvosti lesních porostů bylo vykácení pruhu 

lesa v místě plánovaného přemostění údolí Lubě v trase tzv. říšské 

dálnice ve 40. letech minulého století. Významným negativním zásahem 

byla také úprava (napřímení a zahloubení) meandrujícího toku Lubě, 

který dříve protékal přímo pod Krkatou babou. Teprve v posledních 

letech se daří tuto situaci alespoň pomístně napravovat. Skalnatý útvar 

Krkaté baby byl z iniciativy obce a za finančního přispění KrÚ JMK      

v minulém decenniu uvolněn od náletových dřevin a křovin a v rámci 

tohoto zásahu byly z okolních porostů odstraněny i veškeré vzrostlé 

smrky a provedeny v nich silnější probírky a prořezávky.  

 

Upozornit je třeba také na veskrze negativní fenomén poslední doby, 

kterým je skupování pozemků od drobných vlastníků lesa soukromými 

osobami i podnikatelskými subjekty z různých částí republiky. Tyto 

osoby (až na světlé výjimky) skupují les v drtivé většině případů za 

účelem okamžitého zpeněžení dřevní hmoty, což bývá často spojené s 

intenzivními holosečnými těžbami, poškozením sousedních pozemků, 

veřejných cest a zanecháním pasek doslova v žalostném stavu 

(rozježděných, plných klestu a těžebních zbytků) bez následného 

zalesnění. Vzhledem k tomu, že v chráněných územích se nachází 



 

rozlehlé enklávy starých listnatých i jehličnatých lesů, o jejichž dřevo 

mají tito podnikatelé eminentní zájem (a mají zároveň možnost dohledat 

si informace o jednotlivých porostech v databázi ÚHÚL), je zde riziko 

skupování pozemků a potenciálních střetů se zájmy ochrany přírody 

nebývale vysoké. 

 

Upozornit je třeba na konflikt ZÚR JMK (projekt zamýšlené rychlostní 

komunikace – dálnice R43/D43 ve směru na Svitavy) s ochrannými 

podmínkami PP. Orgánu ochrany přírody se doporučuje trvat na 

přemostění celého údolí a ZCHÚ tak, aby došlo k co nejmenšímu 

narušení krajinného rázu a skalní útvary přitom zůstaly zachovány ve 

stávající podobě. 

 

Dovětek obce 

Dokument na 96 stranách popisuje výjimečnost území Krkaté baby, řeší 

její ochranu a reguluje činnosti vlastníků v území. Byl zpracovaný na 

náklady státu, zastoupeného Jihomoravským krajským úřadem, 

Odborem životního prostředí.  Vyvstává tak otázka, proč tento orgán 

nerozporoval vedení  rychlostí komunikace R43/D43 přímo přes 

přírodní památku.  Při  ZÚR Jmk obec využila všech legislativních 

možností, včetně žalob, aby plánovaná trasa rychlostní komunikace 

byla vedena trasou pracovně nazývanou „optimalizovaná“ a Krkatá 

baba zůstala stavby komunikace ušetřena. Bohužel toho se v nově 

schválených Zásadách územního rozvoje JmK nepodařilo dosáhnout.  

Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se podílejí na ochraně nejen 

Krkaté baby, ale šetrně a aktivně se podílejí na rozvoji celého okolí 

naší obce.  



 

Tříkrálová sbírka 

  

Poděkování od Oblastní charity Tišnov: 

Dovolte mi Vám jménem všech našich pracovníků a především 

uživatelů a pacientů poděkovat za úžasnou spolupráci a podporu při 

realizaci Tříkrálové sbírky v tomto pro všechny náročném období.            

I přes nepříznivé okolnosti spojené s epidemií se setkáváme 

s výjimečnou iniciativou spousty ochotných lidí a štědrých dárců, kteří 

nám pomáhají a umožňují tak péči o ty, kdo to potřebují.  

Přikládáme letáček s výsledkem Tříkrálové sbírky v našem regionu 

k 15. 2. 2021. Všechny statické 

pokladničky byly rozpečetěny                         

a spočteny, celkový výsledek se však 

může ještě změnit s ohledem na to, že 

on-line forma sbírky trvá až do 30. 4. 

2021, více můžete shlédnout 

na www.trikralovasbirka.cz  nebo na 

našem charitním 

webu https://tisnov.charita.cz. 

Doufám, že v příštím roce budou moci 

tříkráloví koledníci přinášet požehnání 

znovu ke každým dveřím.                                                               

Oblastní charita Tišnov 

 

V naší obci proběhla Tříkrálová sbírka v neděli 10. ledna 2021           

a bylo vybráno 7960,-Kč. Všem dárcům děkujeme.  

 

http://www.trikralovasbirka.cz/
https://tisnov.charita.cz/


 

Pojízdná prodejna Pekárny Blansko  

Pojízdná prodejna zastavuje v naší obci každé úterý a pátek       

od 10:10 do 10:20 hodin u Obecního úřadu.  

Od úterý 2. 3. 2020 obnovujeme provoz pojízdné prodejny 

Maso uzeniny Bobrová. Do obce přijede vždy v úterý v 10:10 

hodin. 

 

 

AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka 

Nabízí rozvoz obědů, pondělí až pátek, výběr ze dvou hlavních jídel, 

cena 75,- Kč/ks. Objednávky na čísle 602 785 419 nebo 

agrodruzstvo@agdbrtov.cz. 

 

 

 

mailto:agrodruzstvo@agdbrtov.cz


 

Vidimace a legalizace 

Kvůli ověřování listin (vidimaci) a podpisů (legalizaci) nemusíte jezdit 

mimo obec. Vaše podpisy a listiny Vám rádi úředně ověříme, v případě 

zájmu se obracejte na Lucii Kašparcovou.  

 

Informační služba SMS, místní rozhlas 

Proběhla kontrola a oprava funkčnosti místního rozhlasu, případné 

závady je nutné nahlásit. Velmi dobře funguje SMS služba, pro lepší 

informovanost je dobré se do této služby přihlásit.  

Na webových stránkách obce je spuštěna služba - Informační SMS. Zde 

se můžete zdarma registrovat a přihlásit se tak k odběru informací o 

změnách ordinační doby lékařů, přerušení dodávky elektrické energie a 

vody, či konání kulturních a společenských akcí a informací z Obecního 

úřadu. Informace, které jsou hlášeny obecním rozhlasem, Vám budou 

zasílány formou SMS na uvedený mobilní telefon.  

 

Samovýroba dřeva 

Obec nabízí zdarma potěžební zbytky, jehličnany samovýrobou za         

1 Kč/m3.  

 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice 

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 

2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se online 

prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz 

nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost 

od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho 



 

distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů do 

domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování 

doporučených poštovních zásilek. Kontaktními místy pro Sčítání 2021 

jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu 

určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání 

vyplněných listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021. 

 

Knihovna 

V návaznosti na nouzový stav může knihovna i nadále fungovat pouze 

jako výdejní okénko (výdej předem objednaných výpůjček a jejich 

vrácení po předchozím telefonickém objednání – 516 437 624). Na 

webových stránkách knihovny naleznete nejčerstvější informace. 

Knihy určené k odepsání budou pro obyvatele obce k dispozici  

nejméně ještě měsíc po opětovném otevření knihovny.  

 

Brigády na obci 

Obec hledá brigádníky na sezónní práce na obci. Nabízí odměnu 100,-

Kč/hodina. Případní zájemci se mohou přihlásit u některého ze členů 

Zastupitelstva. 

 

Lesní práce  

Proběhl prodej palivového dříví. Nátěrem proti okusu bylo ošetřeno 

1560 stromů. Byly opraveny oplocenky. Na jaro je plánovaná výsadba.  

 

 

 



 

Kompostér na odpad ze zahrady 

Ve spodní části obce byl vybudován kompostér, který má zamezit 

sypání biologického odpadu do toku potoka Lubě. Bude sloužit pouze 

k uložení posekané trávy, listí, drnů, staré zeminy, hlíny z květináčů, 

plevele, dřevní štěpky, spadaného ovoce, sena atd. Dle naplněnosti 

bude vyvážen na pole. Z toho důvodu nevkládejte větve, pevné části       

a biologicky nerozložitelný odpad. Nevkládejte zbytky z kuchyně,  

z důvodu volného přístupu zvířat.  

 

Pouť 

Pro letošní rok je pouť naplánovaná na 5. 9. 2021.  

 

Výběr poplatků TDO 

Poplatky dle OZV. Poplatek za komunální odpad za rok 2021 je 

stanoven ve výši 500,-Kč/osoba a 500,-kč/rekreační objekt. Poplatek za 

psa za rok 2021 je stanoven  ve výši 50,- Kč za prvního psa, 70,-Kč za 

druhého a každého dalšího psa. Termín splatnosti obou poplatků je do 

31. 3. 2021.  

Platba převodem z účtu, číslo účtu: 156648989/0300, pro identifikaci 

platby uveďte variabilní symbol: popisné číslo domu, chataři číslo 

evidenční, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, počet platících TDO, 

počet pes např. Petr Novák 3TDO1pes 

 

 

 

 



 

Sběr použitého kuchyňského oleje 

Obec Lubě rozšířila sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje    

z domácností.  

 Použitý kuchyňský olej vlévejte do PET lahví.  

 Uzavřenou PET lahev odevzdejte do sběrné nádoby umístěné za 

Obecním úřadem.  

Není určeno pro průmyslové oleje.      

 

Třídění odpadů  

Mobilní sběr nebezpečného odpadu včetně vysloužilých 

elektrospotřebičů a pneumatik proběhne na jaře 2021 v průběhu měsíce 

května.  

 

Velkoobjemový odpad 

Mobilní svoz proběhne od 9. dubna do 12. dubna 2021, kdy bude u 

Obecního úřadu umístěn kontejner na velkoobjemový odpad. 

Patří sem: 

 starý nábytek 

 koberce, linoleum 

 umyvadla, toalety 

 kuchyňské linky 

 silon, koženka, kožešiny, kabáty 

 velké plastové hračky 

 plastové kbelíky (kýble) a dětské vaničky 

 nafukovací bazény 

 pláště od kol atd.  



 

Vážení občané,  

  

děláme vše pro to, abychom zajistili službu a odvoz veškerých 

odpadů z Vaší obce či města. I na nás ale dolehla pandemie                     

a prosíme o vaši ohleduplnost.   

  

Situaci zvládneme a o veškerý odpad se postaráme, 

tak jako vždy. Prosíme však o ohleduplnost hlavně        

u míst na tříděný odpad. Naší prioritou je svezení 

směsného komunálního odpadu a svoz separovaného 

odpadu od domů a zde vše zvládáme bez problémů.   

  

Více než kdy předtím ale potřebujeme Vaši pomoc a ohleduplnost u 

kontejnerů na papír a plasty, rozmístěných ve Vašem městě či obci. 

Množství těchto odpadů v současné situaci obrovsky vzrostlo.                   

V kontejnerech vidíte nerozložené krabice, nesešlapané plasty, 

případně i odpad, který tam vůbec nepatří. Dbejte prosím na to, aby 

odpad měl co nejmenší objem, aby se do kontejnerů vešly všechny 

tříděné odpady a nehromadily se kolem. My pak bez problémů 

zvládneme i odvoz těchto odpadů. Při současné situaci a nemocnosti 

našich kolegů se nám daří udržet čistotu kolem kontejnerů jen s 

obtížemi.   

 DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ A VAŠI POMOC!   

Igor Laštůvka, ředitel divize a Josef Koudelka, správce provozu 

Boskovice  

  

  

  



 

GDPR – blahopřání k výročí 

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) musí 

Obecní úřad mít písemný souhlas od jubilantů, kterým bude hrát 

v místním rozhlase. Prosíme spoluobčany o vstřícnost při udělování 

souhlasu. Obec má nachystaný tiskopis, který podepíšete a na základě 

udělení Vašeho souhlasu, Vám bude veřejně blahopřáno v místním 

rozhlase k životnímu výročí, tak jako v minulých letech.  

 

Programová dotace na vývoz domovní jímky a ČOV 

Na podporu vývozu domovních jímek nebo ČOV má obec vypsanou 

programovou dotaci. Poskytnutá programová dotace byla stanovena 

maximálně na výši 800,-Kč jedenkrát ročně na rodinný nebo rekreační 

dům. Příjemce předloží originál dokladu o odvozu splaškové vody, 

včetně stočného Peněžní prostředky budou proplaceny hotově na 

pokladně obce Lubě nejpozději do 26. 12. 2021.  

 

Veřejné osvětlení 

Obec průběžně opravuje nesvítící lampy veřejného osvětlení. Žádáme 

občany, zjistí-li závadu na veřejném osvětlení, ať ji nahlásí některému 

ze zastupitelů. Děkujeme.  

 

Zápis do 1. tříd 

Zápis dětí do první třídy Základní školy Černá Hora pro školní rok 

2021/2022  bude probíhat od úterý  13. dubna 2021 do čtvrtku                

29. dubna 2021. Zápis proběhne distančním způsobem bez přímé účasti 

žáků a zákonných zástupců. 



 

K zápisu jsou zákonní zástupci povinni přihlásit děti, které dovrší 6ti let 

svého věku ke 31. srpnu 2021 (pro školní rok 2021/2022 to jsou děti 

narozené 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). 

Další bližší informace a veškeré formuláře ke stažení najdete na 

webových stránkách školy www.zscernahora.cz. 

 

Zastupitelstvo řešilo 

 Lesní práce – probíhají dle možností 

 Nový zákon o odpadech – je třeba vytvořit během roku novou 

obecně závaznou vyhlášku o odpadech.  

 Proběhly elektro revize, oprava veřejného osvětlení.  

 Bylo navrženo u  Obecního úřadu a horního mostu umístit 

dopravní značku slepá ulice  z důvodu zajíždění bloudících aut. 

Místní komunikaci vedle č. p. 40 vytvořit jako jednosměrnou 

z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, je v řešení omezení 

parkování na točně autobusů – opakované stížnosti od řidičů 

autobusů. Čekáme na vyjádření policie. 

 Obec byla upozorněna z řad občanů na obsazenost školek v okolí 

a nemožnosti umístit zde své děti.  V obci jsou v současné chvíli 

tři děti, které by mohly navštěvovat školku. Obec by dle platné 

legislativy měla mít vlastní školku nebo podíl v jiné školce.  

Neplánujeme v budoucnu zřídit školku a proto je obec ochotna 

přispět na provoz školky, pokud zde bude umístněné dítě z obce. 

Příspěvek musí být schválen zastupitelstvem.  

http://www.zscernahora.cz/


 

 Obec schválila novou Směrnici k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu.  

 Dotace JMK – bylo zažádáno o dotaci na rekonstrukci skladu 

Obecního úřadu z dotačního titulu Výstavba, obnova a údržba 

venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Předmětem akce je 

oprava střechy  a obnova venkovního pláště budovy -  sklad 

Obecního úřadu. 

 Byly provedeny opravy vodovodního řádu –  vyměněny uzávěrů.  

 Inventura – zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečnou zprávu 

inventarizační komise. Inventarizační komise navrhla vyřadit 

z evidence majetku stůl a dvě lavice - posezení u kurtu 

s inventarizačním číslem 117 a 118. 

 Na obecní sklad bude zakoupena nová vývěska, umístěna zde 

bude až po stavebních úpravách. 

Obecní úřad 

Vzhledem k epidemiologické situaci bude i nadále Obecní úřad 

uzavřen, úřední hodiny budou probíhat individuálně na základě 

telefonické dohody: kontakt na p . starostka 732 932 605. Děkujeme za 

pochopení. 

 

Důležité informace pro občany 

Úřední hodiny na Obecním úřadě byly stanoveny takto: 

první pondělí v měsíci 18.30 – 19.30 

ostatní týdny v měsíci každou středu 19.00 – 20.00 

Zasedání Zastupitelstva obce Lubě se zpravidla konají první pondělí v měsíci od 19.30 na 

Obecním úřadě. Termín zasedání Zastupitelstva je vždy oznámen na úřední desce, včetně 

programu.                                   

webové stránky obce – elektronická úřední deska:  

https://obeclube.cz/                            e-mail obce: ou.lube@seznam.cz              
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