
 

   

Jarní zamyšlení 

Čas rychle běží. Není to tak dávno, co jsme slavili Vánoce a již jsme na prahu 

nejvýznamnějších svátků roku – Velikonoc. Slovo svátky však naznačuje, že stejně 

jako u Vánoc,  jde především o křesťanskou tradici. Velikonoce se pro věřící nesou ve 

znamení ukřižováni Ježíše Krista a jeho Zmrtvýchvstání. 

Tyto svátky jsou však spojeny i s nejrůznějšími zvyky a tradicemi, které vždy nemají 

křesťanský původ a ve svém nejširším kontextu souvisí právě s oslavou nastupujícího 

jara. Lidové zvyky byly vždy spojeny se svátečními dny, s koloběhem přírody              

i pracovním cyklem. Některé rituály časem vymizely nebo nejsou tak rozšířené, jiné 

přetrvaly staletí. A právě vítání jara zůstává, jako symbol nového života pro 

rostliny i živočichy. Jako symbol znovuzrození a obrody.  

A  tak  Vám všem přejeme ať i ty letošní Velikonoční svátky prožijete v klidu      

a pohodě . 

Pokud Vám zbude chvilka času, posaďte  se ven a načerpejte sílu z jarního 

sluníčka    a zavzpomínejte na léta dětství, jaké se udržovali  zvyky  a tradice u Vás 

doma. 

Přechod ze zimy do jara je všude spojený s důkladným úklidem domácností                 

i venkovních prostor, a proto nám přijďte pomoci uklidit okolí naší vesnice 

dne 11. dubna v 17.00. 

 

Ostatky 2014 

V neděli 2. 3. 2014 prošel obcí i letos za nádherného počasí a hojné účasti masek, 

maškarní průvod, při kterém jste do kasičky přispěli částkou 4 700,- Kč. Darované 

peníze budou opět použity na podporu plánovaných aktivit v obci, jako jsou  Den 

matek, Den dětí, Sportovní odpoledne, nákup svíček na Betlémské světlo atd.. Velice 

všem děkujeme. 

Kontejner na velkoobjemový komunální odpad 

 

Kontejner bude v obci přistaven od 11. dubna do 14. dubna 2014 u Obecního úřadu.  

Můžete  zde uložit např. nábytek, sedací soupravy, matrace, koberce, zrcadla, dráty, 

folie, pytle, větší nádoby, plastové židle, polystyrén, sanitární zařízení atd. 

Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, 

ledničky, el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady ! 



Sdružení žen - plán akcí pro rok 2014  

Sběr odpadků 

Sběr odpadků uskutečníme za přívětivého počasí v pátek 11. dubna 2014 v 17.00. 

Uklidíme okolí obce a přivítáme tak letošní brzké jaro.  Akci zakončíme jako obvykle 

opékáním párků za hospodou.  

Pálení čarodějnic   

Dne 30. dubna 2014 zveme všechny malé i velké  na posezení u ohně za místní 

hospodou, kde nebude opět chybět přehlídka čarodějnic od našich dětí, které můžete 

obdivovat před jejich následným ,,upálením“. Jste srdečně zváni.  

Den matek 

Pro naše milé maminky, babičky a prababičky připravíme dne 11. května 2014 

v 15.00 na Obecním úřadě příjemné posezení u kávy. O milý program se opět postarají 

děti. Srdečně Vás všechny zveme. 

Den dětí 

Zábavné odpoledne plné her přichystáme pro děti v neděli 1. června 2014 v 15.00 

před místní hospodou. Připraveno bude nejen spousta úkolů a soutěží, ale i drobné 

odměny a malé občerstvení. Zveme nejen děti všech věkových kategorií, ale i rodiče a 

prarodiče. 

Sportovní odpoledne na místním hřišti 

Pokud nám počasí dovolí, uspořádáme v neděli 15. června 2014 ve 14.00  sportovní 

odpoledne plné zábavy. Zveme všechny,  kteří se chtějí pobavit při kolektivních hrách. 

Doufáme, že i ti nejmladší si opět přijdou na své. Přijďte soutěžící nejen podpořit. 

Těšíme se na vás! 

Zprávy ze Zastupitelstva obce Lubě 

Inventarizace za rok 2013 

Inventarizace proběhla v termínu a řádně. Při inventarizaci nebyly zjištěny 

inventarizační rozdíly. Byla přijata opatření ke zlepšení průběhu inventur, např. 

sjednocení evidence majetku v účetnictví s evidencí majetku v obci po formální 

stránce.  

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014 

Máte-li zájem pracovat ve OVK přihlaste se na Obecním úřadě do 20. 4. 2014. 

 



Pronájem provozovny pro pohostinskou činnost 

Zastupitelstvo schválilo dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor s panem 

Pavlem Bartošem, a to k 31. 12. 2013 a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor  

na pronájem klubovny s panem Tomášem Bartošem od 1. 1. 2014. 

Rozpočet na rok 2014 

Zastupitelstvo obce Lubě schválilo Rozpočet Obce Lubě na rok 2014. 

 

Příjmy  Výdaje  

  tis. Kč  tis. Kč 

Daň z příjmu fyz. osob 194,00 Pěstební činnost lesní                         50,00 

Daň z příjmu podnikatelé   12,00 Ostatní záležitosti les.hosp.                  2,00 

Daň z příjmu FO-vybíraná 

srážkou   21,00 Vnitřní obchod                                   

10,00 

Daň z příjmu právnické osoby 210,00 Silnice                                                10,00 

Daň z přidané hodnoty 450,00 Ostatní komunikace-chodníky         800,00 

Poplatek za komunální odpad   50,00 Dopravní obslužnost                            5,00 

Poplatek ze psů    0,90 Pitná voda                                          30,00 

Poplatek za vjezd do vyb.míst    5,00 Knihovna                                           12,00 

Odvod  z loterií    4,00 Ostatní záležitosti kultury                   5,50 

Správní poplatky   0,20 Místní rozhlas                                   15,00 

Daň z nemovitostí 106,00 Tělovýchovná zařízení                        5,00 

Neinv. dotace souhrn.  rozp. 54,40 Využití času dětí                                 5,00 

Ostatní neinvestiční. transfery 9,00 Pomoc zdravotně postiženým           1,00 

Pěstební činnost 20,00 Veřejné osvětlení                         100,00 

Ostaní záležitosti kultury 3,50 Pohřebnictví                                   0,50 

Sportovní zařízení 2,00 Komunální služby                           3,00 

Veřejný rozhlas 0,10 Sběr nebezp. odpadů                       7,00 

Ostatní služby 3,00 Sběr a svoz komunálního odp.          55,00 

Využívání kom.odpadů 3,70 Sběr a svoz ostatních odpadů              7,00 

Příjmy z fin. operací 10,20 Veřejná zeleň                                  20,00 

Stav na BÚ 774,00 Rezervy na povodně 2,00 

  Požární ochrana 110,00 

  Zastupitelstva obcí 122,00 

  Místní správa 120,00 

  Obecné výdaje z fin. 5,00 

  Pojištění funkčně nespec. 10,00 

  Fin. vypořádání min. let 7,90 

  Ostatní činnosti jinde nezařazené 413,10 

Celkem příjmy 1933,00 Celkem výdaje     1933,00 



Hospodaření obce v roce 2013 – závěrečný účet 

 

Příjmy obce v roce 2013 činily celkem  1 317 988,87 Kč z toho  1 054 032,92 Kč byly 

daňové příjmy 61 298,95 Kč byly nedaňové příjmy, pronájmy a úroky z bankovních 

účtů,  202 657,00 Kč byly dotace a transfery od DSO, kapitálové příjmy obec v roce 

2013 neměla žádné. 
Výdaje obce v roce 2013 činily celkem  1 220 648,18 Kč z toho 826 544,18 Kč byly 

běžné výdaje obce a 394 104,00 Kč byly kapitálové výdaje. Rozdíl mezi příjmy a vý-

daji obce činil 96 840,69 Kč.  

V porovnání roku 2012 a 2013 se příjmy obce zvýšily o 194 779,10Kč , a to: daňové 

příjmy byly v roce 2013 vyšší o 154 884,17 Kč, nedaňové příjmy byly nižší o 67 

302,03 Kč, transfery byly vyšší o 111 837,- Kč a kapitálové příjmy byly v roce 2013 

nižší o 3 640,- Kč. Výdaje obce byly  v  roce 2013 oproti roku 2012 vyšší                     

o 378 206,70 Kč, běžné výdaje byly vyšší o 24 002,70 Kč a kapitálové výdaje byly 

vyšší  o 354 204,- Kč, z důvodu budování nového chodníku v obci. 

Obec nemá žádné úvěry, půjčky, ani jí nebyly poskytnuty návratné výpomoci. 

 
Ořezání stromů na Stráni  

Společnost E-on a.s. zajistila ořezání stromů na Stráni pod vedením vysokého napětí. 

Podle zákona 458/2000 Sb. má mít ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 

kV do 35 kV včetně, pro vodiče bez izolace vzdálenost 7m. Ořez provedla firma E-on  

na své náklady. Klest odstranili zdarma Širůčkovi.  

Dětské hřiště 

Obec uvažovala o nákupu vybavní dětského hřiště na koupaliště s využitím příslušné 

dotace. Vzhledem k podmínkám a  finanční náročnosti opravy místních komunikací 

byl projekt zastaven. 

Lesní práce  

Na Jedůvce byla teď provedena těžba nahodilá, jedná se o úklid poškozených a 

nemocných kmenů. Byla přidělena samovýroba palivového dříví na Jedůvce panu 

Zdeňku Baláčovi. 28. 3. 2014 obec obdržela rozhodnutí o přiznání dotace ve výši 

41 400,- Kč na zalesnění ve Lhotkách.  

 

Horní chodník 

Obec schválila přijetí daru od Jihomoravského kraje - parc. č. 6/12, 162m
2
, stavba 

horního chodníku. 

 

 



Dolní chodník  

Na základě výběrového řízení obec obdržela nabídky od společností: 

Kubiko s.r.o., Brumov 103,679 23 

Karel Porč, s.r.o., Badalky 340, 679 71 Lysice 

Pro provedení díla byla vybrána společnost Kubiko s.r.o., Broumov 103,                       

z důvodu nejnižší cenové nabídky 324 941,- Kč bez DPH. Stavba „Chodník ve spodní 

části obce Lubě“ proběhne dle smlouvy o dílo č.j. OÚ/64/2013 schválené na 

zastupitelstvu 2. 12. 2013  v  roce 2014. 

Oplocení požární nádrže a oprava tarasu  

Zastupitelé byli seznámeni s předběžnou nabídkovou cenou opravy tarasu. Na 

Jihomoravský kraj byla odeslána žádost o dotaci na opravu požární nádrže. Jedná se o 

Dotační program rozvoj venkova Jihomoravského kraje - titul č.1 – obnova a údržba 

občanské vybavenosti, hasičské zbrojnice a požární nádrže. Celkové náklady akce se 

předpokládají v částce cca 90 tis. Kč. V žádosti je uveden stručný popis oprav v tomto 

znění: Během opravy dojde k zapravení spár, trhlin a povrchové úpravě požární 

nádrže. Obnovení části starého oplocení požární nádrže a nosné základové části plotu, 

která je silně poškozena. Žádost byla odborem Jmk přijata a čekáme na schválení 

příslušných orgánů. Rozsah oprav bude proveden dle výsledků dotačního řízení. 

Oprava místního rozhlasu  

Oprava rozhlasu proběhla 29. 1. 2014, byly vyměněny 2 reproduktory a jeden byl 

pořízen nový, oproti nabídce bylo použito 60 metrů místo 25 metrů kabelu, výsledná 

faktura byla na 15 113,- Kč. 

Svazek Rohozecko 

Svazek Rohozecko jedná o ukončení svazku a převzetí majetku firmou RWE případně 

jinou společností. V současné chvíli je ve svazku 8 obcí (24km středotlaku), jedná se i 

o možnosti převést majetek svazku na jednotlivé obce.  Obec Lubě odebrala v roce 

2013 41 980m
3
 plynu, nájem činil 58 799,- Kč a údržba 48 200,-Kč. Obec obdržela 

nájem za rok 2013 ve výši 9 000,-Kč. 

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí  

Obec obdržela návrh nových stanov „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí. 

Obec Lubě dne 18. 2. 2014 zaslala Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí 

připomínky k navrhovaným stanovám. 

 

 



Beseda 27. 12. 2013 – Jeden den na oběžné dráze   

Dne 27. 12. 2013 proběhla v klubovně beseda „Jeden den na oběžné dráze“, přednášel 

p. Ing. Tomáš Přibyl, vzhledem ke spokojenosti účastníků uvažujeme o druhé části 

besedy v  podzimních měsících roku 2014. 

Stará hospoda  

Při  kontrole v evidenci katastrálního úřadu byla nalezena ještě stará dřevěná hospoda. 

Na základě žádosti obce Lubě a vyjádření Stavebního úřadu v Černé Hoře o 

neexistenci stavby byla budova staré dřevěné hospody u koupaliště z evidence katastru 

nemovitostí vymazána. 

MAS Moravský kras 

Dne 11. 12. 2013 proběhl kulatý stůl obcí Bořitov, Černá Hora, Lubě, Malá Lhota              

a Žernovník na téma společné plánování rozvoje obcí, nápady, návrhy na projekty          

v jednotlivých obcích pro období 2014 - 2020. Zastupitelstvo Obce Lubě schválilo         

a souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti MAS Moravský 

kras v období 2014 – 2020 a souhlasí s přípravou komunitně vedené Integrované 

strategie území MAS Moravský kras pro období 2014 – 2020 na svém území. 

MAS Moravský kras o.s. vyhlásila dne 27. prosince 2013 desátou a pro období 2007-

2013 již poslední výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci realizace 

Strategického plánu LEADER Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras. 

Výzva byla vyhlášena na Fiche 5, 6, 8 a 9, ve kterých naše obec nemá možnost 

čerpání. 

Dne 10. 3. 2014 proběhla valná hromada MAS Moravský kras. Na valné hromadě 

byly projednány  nové stanovy MAS Moravský kras.  

Darovací smlouva – sponzorský dar 

Zastupitelstvo obce Lubě schválilo Darovací smlouvu se společností ATOMO 

PROJEKT s.r.o., zastoupenou Ing. Petrem Kašparcem, jednatelem. Obci byl poskytnut 

dar ve výši 10 000,- Kč. Obec dárci děkuje a jedná o využití daru.  

Plán práce na rok 2014 

S ohledem na rozpočet obce zastupitelé sestavili a schválili Plán práce na rok 2014. 

 pořízení kontejnerů na posypový materiál               

 úprava prostoru na ukládání tříděného odpadu 

 oprava udírny u klubovny 

 zavedení fotokroniky obce 

 vybudování chodníku a části komunikace v dolní části obce 

 oprava místního rozhlasu a rozšíření 

 péče o sportovní zařízení a drobné opravy na majetku obce 



 úprava a pravidelná péče o obecní pozemky a zeleň v obci 

 spolupráce s Úřadem práce ČR 

 práce v lese - zajištění dotací, výsadba a pěstební činnost 

 finanční podpora knihovny, sportovních a kulturních akcí v rámci obce 

 úprava parku kolem požární nádrže 

 oprava komunikace p.č. 233/1, 52/1 

 zajistit elektronický přístup ke kronikám obce Lubě 

 

Veřejné osvětlení 

Rozšíření veřejného osvětlení na p.č. 231/1 bylo předáno dodavatelem Vlk Elektro. 

Obec obdržela fakturu ze dne 30. 12. 2013 na částku 41 973,- bez DPH. Oproti cenové 

nabídce ze dne 6. 10. 2013, kde byla cena 40 004,- bez DPH se cena navýšila o 1969,- 

Kč. Důvodem navýšení ceny bylo umístění 95m kabele CYKY – J 3x1,5 oproti 

předpokládaným 70m, použití jiných svítidel LVN236 a uložení FeZn zemnící 

pásoviny.  

Mikulášského hemžení 

Dne 14. 12. 2013 proběhlo v areálu u požární nádrže Mikulášské hemžení, akce byla 

úspěšná a proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných. Děkujeme občanům, kteří se 

aktivně zapojili do akce. 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ZO ČSV Rájec, o.s. 

Obec obdržela žádost od ZO ČSV Rájec, o.s. včetně vyúčtování dotace z roku 2013. 

Polovina částky byla využita na léčiva a polovina na osvětovou činnost. Zastupitelstvo 

obce Lubě schválilo příspěvek pro rok 2014 ve výši 2 000,-Kč pro ZO ČSV Rájec, 

o.s.. 

Knihovna 

Paní Jana Dvořáková předložila zprávu o činnosti knihovny za rok 2013. V průběhu 

roku se uskutečnilo 101 návštěv čtenářů, kteří si vypůjčili 218 knih a 280 časopisů. 

Počet registrovaných čtenářů je 25. Knižní fond se rozšířil o 67 knih, z toho 24 

získaných darem a 43 zakoupených v celkové hodnotě 6 988,- Kč. Knihovna 

spolupracuje s Městkou knihovnou v Blansku, průběžně aktualizuje webové stránky 

knihovny www.lube.knihovna.cz. I v příštím roce bude výpůjční doba v úterý od 

18.00 -19.00.  Obec bude i v roce 2014 přispívat na rozšíření knižního fondu knihovny 

ve stejném rozsahu jako v roce 2013, a to částkou 7 000,- Kč. Byla podepsána nová 

dohoda s Moravskou zemskou knihovnou v Brně. 

Starší kroniky obce Lubě i nalezená účetní kniha budou uloženy v knihovně obce, kde 

bude možné do nich nahlédnout, případně vypůjčit, dle výpůjčního řádu kronik. Pro 

uložení těchto knih bude v místní knihovně zřízen uzamykatelný prostor. 



V knihovně budou k dispozici výtisky Kronik obce Lubě za roky 1914 – 2005.  

Seznam kronik uložených v knihovně obce Lubě 

 Pamětní kniha obce Lubě 1924 - 1934  

 Pamětní kniha obce Lubě 1914 - 1939  

 Pamětní kniha školy v Lubi 1924 - 1963 

 Pamětní kniha obce Lubě od r. 1914 - 1950 - opsaná 

 Kronika obce Lubě 1954 - 1989 

 Kronika obce Lubě 1990 - 2005 

Knihovna obce Lubě půjčuje kroniky na základě tohoto výpůjčního řádu: 

Kroniky je možné studovat na místě nebo vypůjčit na výpůjční lhůtu 7 dní. Počet 

vypůjčených kronik je omezen na 1 kus na danou výpůjční lhůtu. Pro vypůjčení 

kroniky je nutný mít písemný souhlas Obecního úřadu obce Lubě. Vypůjčovat si 

kroniky z Obecní knihovny Lubě má právo každý občan starší 18 let s trvalým 

pobytem v obci Lubě, který se přihlásí za čtenáře knihovny, souhlasí a dodržuje 

výpůjční řád kronik a knihovny. O vypůjčení kronik vede knihovna přesnou evidenci. 

Vypůjčení se zapisuje do čtenářského průkazu průkaznou formou. S vypůjčenou 

kronikou je nutné šetrně zacházet, chránit ji před poškozením a včas ji vracet.  

 

Kroniky obce Lubě 

Dopsané knihy kronik obce Lubě byly v průběhu prosince naskenovány a budou 

zpřístupněny na internetu.   

Účetní kniha z roku 1847  

V obci byla nalezena účetní kniha z roku 1847, která byla ve velice špatném stavu. 

Účetní kniha byla od knihaře znovu vyvázána a bude uložena v knihovně obce. 

Tříkrálová sbírka  

Začátkem ledna proběhla tradiční Tříkrálová sbírka, během které se vybralo 4 580,- 

Kč. Sbírku organizačně zajistila paní Libuše Baláčová s dětmi Dominikem Baláčem, 

Helenkou a Eliškou Koupými. Zastupitelstvo obce všem zúčastněným děkuje. 

Hřiště 

Za pronájem hřiště v roce 2013 bylo vybráno 360,- Kč. Podmínky k pronájmu 

zůstávají stejné jako v předcházejících letech, správcem hřiště je i nadále pan Jan 

Pařízek. 

Spolupráce s firmou Ekokom 

Bylo provedeno hlášení o produkci a nakládání s odpady firmě Ekokom. V obci bylo 

vytříděno za rok 2013 296 kg skla a 680 kg PET lahví. 



 

Metodické  doporučení – odměňování členů Zastupitelstva 

Obec obdržela informace a metodické doporučení o změnách v oblasti odměňování 

členů zastupitelstva územních samosprávních celků platné od 1. 1. 2014. Obec 

ponechá měsíční odměny zastupitelů v nezměněné výši schválené na zastupitelstvu   

24. 11. 2010.   

Úprava cesty p. č. 233/1 

Úprava cesty p. č. 233/1 (od stanoviště k novým domům). V neděli 2. 2. 2014 

proběhla schůzka zastupitelů s majiteli sousedních pozemků, účast J. Formánková,         

D. Zhořová a P. Filka. Bylo dohodnuto trasování cesty. V současné době probíhá 

výběrové řízení na dodavatele. 

Podle OZV č. 3/2012 a OZV č. 1/2013 

Poplatky za svoz komunálního odpadu a psy byly vybírány na Obecním úřadě v neděli 

16. 3. 2014 od 14 - 15 hodin. Poplatky jsou v nezměněné výši oproti loňskému roku. 

Svoz komunálního odpadu – 450,- Kč/osobu a rok. Dále 450,- Kč za rekreační 

nemovitost/rok. Poplatek ze psů – 50 Kč za prvního psa, 60 Kč za druhého a další psy. 

Platbu můžete provést i  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.                  

                        

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Lubě 

Konečné přezkoumání hospodaření obce Lubě proběhlo dne 18. 2. 2014 na základě 

žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., (zákon o přezkoumání hospodaření). 

Při přezkoumání hospodaření obce Lubě za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních byly již napraveny.  

Na základě kontroly bude jednáno:  

 U budovy Obecního úřadu bude zapsáno číslo popisné 15 do listu vlastnictví na 

katastrálním úřadě, budova doposud bez čísla popisného. 

 Zastupitelstvo obce upozorní občany k narovnání majetkoprávních poměrů na 

listech vlastnictví, dle nového občanského zákoníku. Jedná se o stavby na 

obecních pozemcích: 

 č.p. 7           LV 18 

 č.p. 29 LV 29 

 č.p. 22 LV 27 

 č.p. 13 LV 21 

 

 



Program rozvoje cestovního ruchu Jmk pro období 2014 - 2020 

Zastupitelé obce byli seznámeni s možností podání připomínek k Návrhu koncepce i 

jejímu vyhodnocení. Návrh koncepce i její vyhodnocení je všem občanům k dispozici 

a lze jej stáhnout z Informačního systému SEA  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K 

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 

Obec během měsíce obdržela několik žádostí od neziskových organizací o příspěvky. 

Obec bude v rámci příspěvků preferovat regionální a místní aktivity. Individuálně 

bude projednávat každý požadavek na příspěvek. Zastupitelstvo neschválilo tyto 

žádosti o příspěvek.  

Stavba kůlny - L. Širůček  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s územním řízením na p. č. 36 a 37. 

Sbírka použitého ošacení 

Obec byla opět oslovena Občanským sdružením Diakonie Broumov ohledně sbírky 

použitého ošacení. Obec se do sbírky letos zapojovat nebude.  

Označníky zastávky na točně 

Obec  řeší přesun označníku autobusové zastávky na točně. 

Jízdní řády 

Na základě podnětů z řad občanů, obec jednala s firmou Kordis JmK. Přesněji o 

odjezdu linky 235 spoj 151, který odjíždí z Lubě v 7.07 a v 7.14 je na Žernovníku. 

Obci bylo odpovězeno takto: 

„Autobus linky 235 jedoucí z Lubě v čase 7.07 dále pokračuje po lince 162 ve směru 

Boskovice. V minulosti se potýkal s častým zpožďováním z důvodu odbavení velkého 

nástupu v Žernovníku (přestupující z linky 313, obyvatelé Žernovníku), kdy bylo 

běžné zpoždění více jak pět minut. Od prosince 2013 jsme v souvislosti s nutností 

přesměrovat jeden z autobusů linky 162 z Černé Hory do Kunštátu museli řešit 

včasnost dojezdů, aby i do se Boskovic dojíždělo pokud možno včas dle jízdního řádu 

na začátky vyučování. U spoje 151 bylo přistoupeno k opatřením, která mají 

eliminovat zpoždění autobusu dále po trase, a proto došlo k prodloužení času mezi 

odjezdy z Lubě a Žernovníku. Zároveň byla přijata opatření ke včasnější dojezdu linky 

313 do Žernovníku (zejména od Kuřimi). Soubor těchto opatření vedl k výraznému 

zpřesnění dojezdů linky 235 do Černé Hory a následnému zpřesnění jízdy autobusu do 

Boskovic.“ 

 

Stavba plotu – manželé Koupí 

Požádáli o vyjádření ke stavbě plotu na p. č. 242/1, 242/2 a 243. Obec nemá námitek. 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP170K


Vzdělávání pro konkurence schopný venkov 

Obec byla oslovena, v rámci analýzy, o možnosti vzdělávání pro občany. Vzdělávání 

by bylo zabezpečeno v rámci projektu „Vzdělávání pro konkurence schopný venkov“. 

Projekt bude teprve předložen ke schválení. Obec se vyjádřila, že by měla o některé 

vzdělávací programy zájem. 

Nový občanský zákoník (NOZ) a evidence nemovitostí 

Nový občanský zákoník, který je platný od 1. 1. tohoto roku zavádí nový pohled na 

vlastnictví stavby a pozemku. V novém  pojetí je stavba součástí pozemku. Pokud 

stavbu i pozemek, na kterém je stavba postavena, vlastní tentýž vlastník nenastává 

žádná faktická změna. Pokud ovšem stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka, 

vlastníci se ocitají ve vzájemném vztahu, kdy majitel pozemku má předkupní právo na 

stavbu a naopak. Existence takového vztahu pak značně komplikuje manipulaci 

s nemovitostí, např. prodej, darování, zástavní právo apod.   

Jak je uvedeno v informacích Obecního úřadu, kontrola ze strany Jmk poukázala na 

skutečnot, že několik staveb soukromých vlastníků je zčásti postaveno na pozemcích 

obce. Je vhodné tuto situaci vyřešit. Obec je připravena ke vstřícnému a rychlému 

narovnání situace.   

Každý vlastník si může informativně ověřit zápis svých nemovitostí  katastru 

nemovitostí na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského                      

a katastrálního na adrese cuzk.cz. Veřejný přístup na internet je možné využít na 

Obecním úřadě v době úředních hodin. 

I tentokrát přinášíme informace, které jsou uvedeny na informačních tabulí 

cyklotrasy 

Turistické odpočívadlo u hřiště – Lubě – informace o potoku a životě ve Žlebě 

Lubě je říčka  v okresech  Blansko  a Brno-venkov, 

ústí zleva do Svratky u obce Březina. Délka říčky 

Lubě je 23,5 km, plocha povodí 82,1 km
2
. Říčka 

pramení severovýchodně  od obce Rašov v nadmořské 

výšce 542 m, odkud směřuje k jihovýchodu, protéká 

obcí Lubě (okres Blansko) a pokračuje na jih do 

Skaličky. Cestou přibírá několik bezejmenných 

přítoků z obou stran. U obce Skalička se do Lubě  

vlévá zleva potok Lažánka. Lubě pak pokračuje           

k Malhostovicím, kde se točí na západ směrem             

k Drásovu, odkud pokračuje k Tišnovu. Na okraji 

Tišnova se otáčí na jihozápad a kolem Hradčan, kde 

přijímá Čebínský potok, teče směrem na Březinu, u níž 

se zleva vlévá do Svratky. 



 

Kopytník evropský - rostlina má plazivý oddenek                   

a dosahuje výšky jen 5-10 cm. Listy jsou lesklé a mají 

charakteristický tvar. Květy jsou drobné, vyrůstají pod 

úrovní listů a jsou trojcípé. Jejich barva je hnědočervená, 

objevují se od března do května. Kopytník evropský je 

jedovatý, ale dříve se používal v lidovém léčitelství. Požití 

vyvolává zvracení. Kopytník evropský roste ve stinných 

lesích od nížin po horské oblasti. Lesy by měly být vlhké, 

ale je jedno, zda jde o listnaté nebo jehličnaté. V rámci 

České republiky je hojný, stejně jako ve velké části Evropy.  

Sasanka hajní - rostlina z čeledí 

pryskyřníkovitých. Je to vytrvalá jarní bylina s plazivým 

oddenkem. Vysoká je 10-15 centimetrů. Na konci lodyhy je 

jeden bílý květ se šesti okvětními lístky. Roste v listnatých 

lesích se silnou vrstvou humusu, na březích potoků a                       

v zahradách. Rostlina obsahuje jedovaté chemikálie, které jsou 

toxické pro zvířata včetně člověka, ale také se dají použít jako 

lék. Všechny části rostliny obsahují protoanemonin, který může 

způsobit vážné kožní a gastrointestinální podráždění, pálení            

v ústech, pálení v krku, vředy v ústech, nevolnost, zvracení, průjem, hořká chuť                 

v ústech, krev ve zvratcích. Vážné problémy může způsobit zejména při konzumaci 

dětmi.  

Žleb  lze považovat za ideální prostředí pro hnízdění různých druhů ptáků. Při 

procházce údolím můžeme zahlédnout hýla obecného, konipase bílého, konipase 

horského, čápa bílého nebo čápa černého. Lokalita se svými loukami a zalesněnými 

stráněmi poskytuje vhodné útočiště lesní zvěři. Je domovem pro srnce obecného, 

zajíce polního, prase divoké, kunu lesní, kunu skalní  a lišku obecnou. 

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 18.30 – 19.30 

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:  

www.lube.webnode.cz,                                               e-mail obce: ou.lube@seznam.cz              

Vydává Obecní úřad Lubě.                                                            Výtisk je neprodejný. 

Redakční rada: Mgr. Jana Formánková, Michaela Širůčková, Bc. Dagmar Zhořová, 

Mgr. Marie Šmardová, Libuše Koupá 

http://www.lube.webnode.cz/
http://www.lube.webnode.cz/

