NAŠE VESNICE
číslo 27

Velikonoce 2016

Ostatky 2016
V neděli 7. 2. 2016 prošel obcí za nádherného počasí a hojné účasti masek
maškarní průvod, při kterém jste do kasičky přispěli částkou 5 470,- Kč.
Darované peníze budou opět použity na podporu plánovaných aktivit v obci,
jako je Sběr odpadků, Den matek, Den dětí, nákup svíček na Betlémské světlo
atd.. Všem děkujeme.

Obecní úřad děkuje všem, kteří se aktivně zapojili do ostatkového průvodu.

Dotazník
Zároveň s Občasníkem jsme vám doručili dotazník se zaměřením na zjištění
současného vnímání života v obci a preferencí pro budoucí rozvoj obce. Obec
pracuje na tvorbě Rozvojového strategického dokumentu pod názvem Program
rozvoje obce Lubě na období od 2017 do 2023. V současné chvíli se zpracovává
část, která popisuje současný stav obce, kde budeme vycházet z dotazníků a ze
schůzky se spoluobčany, která proběhla dne 24. 2. 2016. Je sestaven
harmonogram tvorby dokumentu: v březnu proběhne předání dotazníků
občanům, v dubnu zpracování dotazníků, v květnu 25. 5. 2016 v 18.30 bude
schůzka pracovní skupiny a veřejnosti nad návrhem dlouhodobé vize a
vyhodnocení dotazníků, v dalších měsících bude tvorba pokračovat.
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Plán akcí pro rok 2016
Velikonoční dílna
V neděli 20. března v 15:00 proběhne v hospodě malování kraslic voskem a
pletení pomlázek. Na kraslice si s sebou přineste vyfouklá vejce, hliníkovou
lžíci (pro děti aromalampu), bramboru, pastelku nebo tužku a vrbové proutky na
pomlázky.

Sběr odpadků
Sběr odpadků se uskuteční za přívětivého počasí v pátek 8. dubna 2016
v 17:30. Uklidíme okolí obce a přivítáme letošní jaro. Akci zakončíme
opékáním párků za hospodou.

Pálení čarodějnic
Dne 30. dubna 2016 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 8. května 2016
ve 14:00 příjemné posezení u kávy v místní hospodě. O program se opět
postarají děti. Srdečně Vás všechny zveme.

Den dětí
Zábavné odpoledne plné her přichystáme pro děti v neděli 29. května 2016
ve 14:00 před místní hospodou. Připravena bude nejen spousta úkolů a soutěží,
ale i drobné odměny a malé občerstvení. Zveme nejen děti všech věkových
kategorií, ale i rodiče a prarodiče.

Kontrola spalinových cest
Kdo má zájem o kontrolu spalinových cest (komínů) může se do konce měsíce
dubna přihlásit u p. Koupé.

Kontejner na velkoobjemový odpad
Kontejner bude přistaven od 8. do 11. dubna 2016 na obvyklém místě u
Obecního úřadu. Můžete zde uložit např. nábytek, sedací soupravy, matrace,
koberce, zrcadla, dráty, folie, pytle, větší nádoby, plastové židle, polystyrén,
sanitární zařízení atd.

Kontejner na železo
Kontejner bude přistavěn od 1. do 4. dubna 2016 na obvyklém místě u
Obecního úřadu.
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Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 4. května 2016 od 16:00 do 16:30 u
Obecního úřadu.

Samovýroba dřeva a brigády
I v letošním roce je možné vyrobit si v obecním lese palivové dřevo
samovýrobou. Můžete se i letos přihlásit na placené brigády (sázení, obžínání,
natírání apod.). V případě zájmu se obraťte na D. Zhořovu nebo J. Pařízka.

Hasičská výzbroj
Občané mají možnost si odkoupit vyřazenou hasičskou výstroj. Zájemci se
přihlásí během měsíce dubna na Obecním úřadě.
Cena
Blůza a kalhoty 1 500,- Kč
Boty
2 500,- Kč

Pronájem klubovny k pohostinským účelům
Obec hledá pronájemce klubovny k pohostinským účelům. Máme zájem o
provozování klubovny pro potřeby občanů, z toho důvodu hledáme správce
klubovny, případně přivítáme jakýkoliv návrh, který by vedl ke zprovoznění
uvedených prostor alespoň v letních měsících.

Pouť
Termín poutě byl stanoven na 11. 9. 2016. Pouťová zábava proběhne v sobotu
10. 9. 2016 od 20:00. Hrát bude hudební skupina „Malá Kapela“ z Tišnova.

Informační služba SMS
V měsíci březnu bude na webových stránkách obce spuštěna služba Informační
SMS. Zde se můžete zdarma registrovat a přihlásit se k odběru informací o
změnách ordinační doby lékařů, přerušení dodávky elektrické energie a vody,
kulturních a společenských akci a informací z Obecního úřadu. Informace, které
jsou hlášeny obecním rozhlasem, vám budou chodit formou SMS na mobilní
telefon.

Zprávy ze Zastupitelstva
 Byl schválen plán činnosti na rok 2016 - úprava prostoru na ukládání tříděného
odpadu, stavba opěrné zídky u Obecního úřadu, oprava tarasu u č. p. 12 a
č.p.11 (u Novotných), 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, pěstební činnost,
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těžební činnost, finanční podpora knihovny, sportovních a kulturních akcí
v rámci obce, dokončení úprav parku kolem požární nádrže, výměna
odpadkového koše, úprava obrub u obecních cest – autobusová zastávka, studna
u Obecního úřadu atd., oprava obecního skladu, příprava projektů pro další
roky, pronájem, případně provoz klubovny, vytvoření Rozvojového
strategického dokumentu obce Lubě, úprava kapličky a okolí, venkovní mříž,
rozšíření cest k rodinným domům, oprava podlahy na Obecním úřadě, oprava
rozhlasu – revize a kontrola, úprava úložného prostoru za Obecním úřadem.
 Stavební úřad městyse Černá Hora vydal společný územní souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru Opěrná zídka v obci Lubě.
 Obec Lubě vyzvala dodavatele k podání cenové nabídky k veřejné zakázce
malého rozsahu, dle směrnice obce. Obec Lubě současně podala i žádost o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 z Programu
rozvoje venkova Jihomoravského kraje na dotační titul Výstavba, obnova a
údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, název projektu je Úprava
místa pro tříděný odpad. V rámci projektu bude vystavěna opěrná zídka do
výšky 1 m, doasfaltována část komunikace k zídce a svedená dešťová vody do
místní kanalizace. Požadovaná výše dotační podpory je 76 000,-Kč.
 Obec Lubě podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
pro rok 2016 z dotačního programu Podpora památek místního významu
v Jihomoravském kraji v roce 2016 s názvem projektu Oprava kaple Narození
Panny Marie, požadovaná výše podpory je 20 000,-Kč. Získané peníze budou
použity na vnitřní opravu kaple a zabudování kované mříže, tak aby mohla být
kaple za vhodných klimatických podmínek dlouhodobě odvětrávaná. Bude
provedeno odstranění části vnitřní omítky, natažení sanační omítky, vytvoření
drenážní vrstvy, položení nové podlahy a úprava obřadního stolu.
 V rámci reklamačního řízení dojde k opravě houpačky hnízdo, kde je špatný
svár. Firma Flora servis s.r.o. Brno provede výměnu části houpačky. Z toho
důvodu je část houpačky uložena mimo nosnou konstrukci. Při opravě bude
probíhat betonáž, je tedy nutné počkat na příhodnější klimatické podmínky. Byl
objednán i nový odpadkový koš, který bude umístěn u tanečního parketu.
 Chodník v dolní části obce – obec obdržela rozhodnutí dodatečného povolení
změny stavby prováděné v rozporu se stavebním povolením, byla podána žádost
o kolaudační souhlas.
 Z důvodu zjištění vlastnictví aleje kolem toku Lubě ve Žlebě, bylo provedeno
zaměření parcel. Společnost Lesy ČR a obec řeší údržbu břehového porostu.
Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí vydal stanovisko k údržbě
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břehového porostu při vodním toku Lubě v ř. km 16,670 -1,580 v k.ú. Lubě.
Odbor s realizací údržbových prací souhlasí za předpokladu, že v případě
vzniku většího rozestupu než 8 m mezi kácenými dřevinami, provede správce
vodního toku dosadbu nových geograficky odpovídajících druhů dřevin (olše,
javor aj.) v termínu do 31. 12. 2016. Údržba proběhne během měsíce března.
 Obec provedla vyčištění skalního útvaru Krkatá bába a jeho nejbližšího okolí od
náletových dřevin, odstranění většiny nepůvodních smrků, vyřezání keřů lísky a
bezu, provedla opatření proti pařezové výmladnosti a úklid klestu. Proběhla
kontrola za strany Odboru životního prostředí – Oddělení ochrany přírody a
krajiny JMK - bez připomínek. Obec požádala výše jmenovaný odbor jako
vlastník pozemku p. č. 408/1 v k. ú. Lubě, nacházejícím se ve zvláště
chráněném území přírodní památce Krkatá bába, o poskytnutí finančního
příspěvku v celkové výši 10.000,- Kč na realizaci biotechnického zásahu v roce
2016 ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí v tomto zvláště chráněném
území.

 Lesní práce – pro letošní rok má obec povolenu těžbu dřeva na Jedůvce
v předpokládaném objemu 25 m3 smrk, 5m3 dub a ve Zlodějce v 20 m3 jedle, 5
m3 borovice a 5 m3 dub. Na Jedůvce jde o uvolnění prostoru pro růst náletového
porostu. Ve Zlodějce jde o dotěžení suchých jedlí a vytvoření paseky asi o
výměře 0,01 ha. Na vysázení nových stromků zažádá obec o podporu
z prostředků Jihomoravského kraje, z těchto prostředků v jarních měsících
požádáme i o podporu na zajištěný porost na Jedůvce, jedná se o paseku
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vysázenou v r. 2011 buky. Během této zimy bylo skáceno cca 8 stromů – smrků
napadených kůrovcem na Dvorcích (Pod hájem).
V loňském roce proběhla změna některých lesních pozemků v evidenci
Katastrálního úřadu. 8 parcel ve Žlebě, v celkové výměře 7 251 m2,
evidovaných dosud jako lesní pozemky, bylo prohlášeno za trvalý travní porost.
Jednalo se o nápravu evidenční chyby vzniklé při digitalizaci evidence. Naopak
7 parcel vedených jako trvalý travní porost, příp. ostatní plocha, v celkové
výměře 22 381 m2 bylo prohlášeno za lesní pozemky.
 Z majetku obce byla vyřazena hasičská výstroj blůzy, kalhoty a boty. Toto
vybavení bude možné si odkoupit. Prodejní cena blůzy a kalhot činí 1500,-Kč,
boty 2500,-Kč. Zájemci se přihlásí během měsíce dubna na Obecním úřadě.
Původní majitelé výstroje mají předkupní právo, a to do 15. dubna, poté bude
výstroj odprodána. Výstroj, o kterou nebude zájem, bude uložena na hasičské
zbrojnici.
 Obci byly uhrazeny téměř všechny poplatky za svoz komunálního odpadu a
psy.
 Obec na podporu vývozu domovních jímek nebo ČOV schválila v únoru
programovou dotaci. Pravidla pro poskytnutí dotace: Poskytnutá programová
dotace se stanoví maximálně na výši 500,-Kč jedenkrát ročně na rodinný nebo
rekreační dům. Příjemce předloží originál dokladu o odvozu splaškové vody,
včetně stočného. Kopie originálu bude přiložena jako příloha č. 1 ke smlouvě.
Pokud částka na dokladu nedosáhne hodnoty 500,-Kč, bude dotace snížena na
částku uvedenou na dokladu. Příjemce musí být vlastník, alespoň části
rodinného nebo rekreačního domu v obci Lubě. Peněžní prostředky budou
proplaceny hotově na pokladně obce Lubě. Podrobnější informace najdete na
webu obce.
 Dne 2. ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka, celkem bylo vybráno 6 697,-Kč.
Všem dárcům děkujeme. Děkujeme koledníkům za pomoc při organizování
letošní Tříkrálové sbírky. V Tříkrálové sbírce 2016 se v tišnovském děkanství
podařilo vybrat částku 1 299 963 Kč, což je o 80 031 Kč více jako v loňském
roce. Výtěžky po jednotlivých obcích jsou k dispozici na webových stránkách
http://tisnov.charita.cz/trikralova-sbirka/. Výtěžek Tříkrálové sbírky se z velké
části vrací do oblastí, kde byly finance vybírány a je určen převážně pro potřeby
daného regionu.
 Inventarizace majetku obce Lubě byla ukončena k 15. 1. 2016. Inventarizace
proběhla v termínu a řádně. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační
rozdíly.
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 Dne 25. 1. 2016 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření obce ze strany
Jihomoravského krajského úřadu. Závěr přezkoumání zní: Při přezkoumání
hospodaření obce Lubě za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, je bez
výhrad a nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
 Z majetku obce byla prodána parcela č. 117 (108m2) a 25/3 (78m2), obec
prodává za cenu obvyklou – 20,-Kč/m2
 Rozpočet na rok 2016 je vyrovnaný. Vzhledem k dotazům z řad občanů
upřesňujeme, že stav na běžných účtech není započítán do příjmů. Pro lepší
srozumitelnost přidáváme k tabulkám v Občasníku řádek „Celkem příjmy a
financování“. Ve výdajích jsou ostatní činnosti jinde nezařazené, což je
předpokládaná částka na účtu obce k 31. 12. 2016.
Příjmy 2016
Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu podnikatelé
Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou
Daň z příjmu právnické osoby
Daň z příjmu právnické osoby za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za vjezd do vybraných míst
Odvod z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. dotace souhrn. rozp.
Ostatní neinvestiční. transfery
Pěstební činnost
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Veřejný rozhlas
Ostatní služby
Využívání kom. odpadů
Příjmy z fin. operací
CELKEM PŘÍJMY
stav BÚ
CELKEM PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ
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Rozpočet v tis. Kč
210,00
12,00
25,00
235,00
21,10
450,00
0,80
6,90
5,00
4,00
1,00
106,00
55,00
4,00
100,00
4,00
2,00
0,20
20,00
7,00
15,00
1 284,00
1 138,00
2 422,00

Výdaje 2016
Pěstební činnost lesní
Ostatní záležitosti les. hospodářství
Vnitřní obchod
Silnice
Ostatní komunikace-chodníky
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Knihovna
Pořízení a obnova hodnot místního kult. povědomí
Zájmová činnost v kultuře
Místní rozhlas
Tělovýchovná zařízení
Využití času dětí
Pomoc zdravotně postiženým
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odp.
Sběr a svoz ostatních odpadů
Veřejná zeleň
Rezervy na povodně
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Místní správa
Obecné a výdaje z fin.
Pojištění funkčně nespec,
Fin. vypořádání min.let
Ostatní činnosti jinde nezařazené,
CELKEM VÝDAJE

Rozpočet v tis. Kč
50,00
2,00
40,00
30,00
180,00
5,00
30,00
12,00
70,00
10,00
26,00
20,00
10,00
1,00
30,00
0,50
10,00
8,00
55,00
325,00
30,00
2,00
10,00
150,00
155,00
5,00
10,00
0,00
1 145,50
2 422,00

 Závěrečný účet obce – v následujících tabulkách přinášíme zjednodušené
informace ze závěrečného účtu obce za rok 2015. Podrobnější informace,
včetně závěrečného účtu obce, inventarizační zprávy, finanční rozvahy za
období roku 2015 najdete na webu obce v kategorii úřední deska.
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Dotace a dary obdržené v roce 2015 v Kč
Dotace na opravu parketu z prostředků JmK

56 000,00

Dotace na veřejně prospěšné práce z ÚP

83 720,00

Dotace na dětské hřiště z MMR

186 884,00

Finanční dar od společnosti Atomo, s.r.o.

10 000,00

Příspěvky a finanční podpory vyplacené v roce 2015 v Kč
ZO ČSV Rájec a okolí (včelaři)

2 000,00

Svaz místních samospráv

2 099,00

MAS Moravský kras

500,00

Město Blansko - sociální prevence

2 000,00

Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice

27 000,00

Městys Černá Hora - zajištění požární
ochrany

5 000,00

Příspěvek na vývoz jímky občanům 3 x 500,-

1 500,00

Příjmy obce v roce 2015 v Kč
Příjmy celkem

1 904 254,83

Z toho
- daňové příjmy

1 129 171,21

- nedaňové příjmy, pronájmy, úroky

134 868,62

- dotace a transfery

391 005,00

- vyrovnání se Svazkem "Rohozecko"

238 350,00

- kapitálové příjmy

10 860,00

Výdaje obce v roce 2015 v Kč
Výdaje celkem

1 272 536,11

Z toho
- běžné výdaje, investice

934 963,11
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- kapitálové výdaje

337 573,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

631 718,72

Majetek
Majetek pořízený v roce 2015
Vybavení dětského hřiště u koupaliště

292 389,00

Nákup pozemků

5 500,00

Drobný hmotný majetek

9 227,00

V roce 2015 byly prodány pozemky za

10 860,00

Obec nemá žádné úvěry, půjčky ani jí nebyly poskytnuty návratné výpomoci.
 Obci byla předána zpráva o činnosti knihovny, podrobnější informace naleznete
na webu knihovny - http://www.lube.knihovna.cz/
 Obec založila spořící účet s krátkou dobou výpovědi.
 Dne 3. února proběhla oprava rozhlasu, dle zjištění kontrolního hlášení byly dva
kusy zcela nefunkční a došlo k přemístění 1ks reproduktorů.
 Obec zaslala žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP.
Žádost o příspěvek na rok 2016 byla obci zamítnuta z důvodu, že Úřad práce
neeviduje v naší obci a okolí vhodné uchazeče o zaměstnání na veřejně
prospěšné práce. Žádost bude podána znovu v průběhu měsíce dubna. Pokud
někdo má zájem o veřejně prospěšné práce, prosím kontaktujte Obecní úřad. Jeli v žádosti uveden konkrétní zájemce, je větší šance na přidělení příspěvku.
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Včelařský kroužek mládeže Lubě – Žernovník při ZO ČSV Rájec
a okolí z.s.
Včelařský kroužek mládeže v loňském roce oslavil již pět roků od svého
založení. Cílem kroužku není jen vychovávat novou generaci včelařů, ale také
šířit včelařskou osvětu mezi mládeží. Oba dva cíle se nám daří plnit. Za dobu
činnosti prošlo členstvím v kroužku 18 dětí. Děti získávají kladný vztah ke
včelám a ostatnímu hmyzu. Uvědomují si, že včela není jen ten hmyz, co
rozdává žihadla, ale je to velice významný tvor pro život na Zemi.
V současné době má kroužek 10 členů. Pět členů navštěvuje základní školu a
pět je středoškoláků. Několik starších členů začalo za podpory kroužku a
dalších zkušených místních včelařů samostatně včelařit ve vlastních úlech.
Těmto, pokud měli zájem, kroužek zapůjčil jeden vybavený úl osazený
včelstvem. Všichni členové společně včelaří na dvou včelnicích po pěti
včelstvech. Jedna včelnice je v Žernovníku a druhá v Lubi. Včelnice v Lubi je
osazena pěti produkčními včelstvy a jedním včelstvem v pozorovacím úlu.
Zařízení včelnic bylo pořízeno za podpory dotací Jihomoravského kraje a darů
rodičů členů kroužku. Rodiče se také zapojili do budování těchto včelnic. Za
tuto podporu všem děkujeme.
Kroužek se schází pravidelně jednou týdně. V čase nutných včelařských prací i
častěji. V období letu včel se věnujeme zejména práci na včelnicích. V jarních
měsících se věnujeme rozšiřovaní včelstev a přípravě na snůšku.
Nejoblíbenějším obdobím je červen, když probíhá hlavní nektarová snůška a
vytáčí se med. O prázdninách se věnujeme krmení a přípravě včelstev na příští
rok. Na podzim se věnujeme léčení a zazimování včelstev. Konec podzimu a
začátek zimy věnujeme zpracování včelích produktů, zejména medu a vosku.
Naši práci prezentujeme v jednotlivých obcích při adventních akcích. Zimní
měsíce věnujeme teorii. Tato činnost vrcholí na oblastním kole soutěže ZLATÁ
VČELA. V minulém roce se Tomáš Pařízek umístil na čtvrtém a Petra Zhořová
na pátém místě v mladší kategorii. K tomuto umístění jim gratuluji a věřím, že
tyto výsledky obhájí i v letošním roce. Někteří starší členové se zúčastnili
setkání středoškolské včelařské mládeže „ROJENÍ 2016“ v Rakovníku.
V minulém včelařském roce jsme v dubnu s mladými včelaři navštívili včelnici
přítele Chlupa na Krhově a v měsíci červenci včelnici přítele Hanušky v Újezdě
u Boskovic. V září jsme jeli na výlet, který začal výstavou drobného
hospodářského zvířectva v Jamném, pokračoval v Brně výstavou „150 let od
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vynálezu medometu“ a byl
v Technickém muzeu v Brně.

ukončen

prohlídkou

včelařské

výstavy

V současné době se připravujeme na oblastní kolo soutěže „ ZLATÁ VČELA“,
které se bude konat 23. dubna 2016 v Neslovicích. Součástí přípravy bude také
návštěva včelařské expozice na zemědělské výstavě TECHAGRO v Brně 3.
dubna 2016.
Miroslav Hnilička
vedoucí VKM

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:
www.lube.webnode.cz,

e-mail obce: ou.lube@seznam.cz

Vydává Obecní úřad Lubě. Výtisk je neprodejný.
Redakční rada: Mgr. Jana Formánková, Bc. Dagmar Zhořová, Libuše Koupá,
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