
 

 

Léto 2020                                                                                 číslo 40  

  

 

Pouťový víkend 5. – 6. září 2020 

 

 

Obec Lubě Vás srdečně zve na 

 

PŘEDPOUŤOVOU  TANEČNÍ 
ZÁBAVU 

v sobotu 5. září 2020 

od  20:00 

k tanci a poslechu hraje hudební skupina 

 FAJNBAND 
vstupné 60 Kč 

 

 

 

NAŠE VESNICE 



V neděli 6. září 2020 bude ve 14:00  

u kapličky sloužena poutní mše svatá. 

 

Po mši bude na Obecním úřadě probíhat  

výstava fotografií „Lubě v proměnách času“.  

 

 

Všechny Vás srdečně zveme na pouťový víkend a věříme, že sváteční 

chvíle prožité spolu s pouťovými hosty budou i letos příjemným 

zážitkem. 

 

Poděkování 

Obec děkuje všem, kteří se aktivně zapojili 14. června do úklidu obce 

po přívalovém dešti. 

 

Volby do krajských zastupitelstev 

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou volby do zastupitelstva 

Jihomoravského kraje. Obec hledá zájemce o práci v okrskové 

volební komisi. Zájemci se hlásit do 5. 9. 2020 u starostky obce. 

 

 

 



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 podzim dne 7. 10. 2020 od 16:15 do 16:45. 

Patří sem: textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami, oleje, 

barvy, lepidla, pesticidy, kyseliny, rozpouštědla, elektrozařízení, 

pneumatiky, apod. 

 

Termíny svozů odpadů: 

• tuhý domovní odpad – 1x14 dní - sudé úterý 

• plasty – 1x14 dní – sudý čtvrtek 

• papír – 1x14 dní – sudé pondělí 

 

 

 



Pojízdná prodejna Pekárny Blansko 

Pekárny Blansko zajíždí do obce Lubě 

dvakrát týdně. A to v úterý a pátek od 10:10 

do 10:20. 

 

 

Hasičská výzbroj 

Občané mají možnost si odkoupit vyřazenou hasičskou výstroj. 

Vzhledem k malému zájmu obec snížila ceny. Blůza a kalhoty 750,-Kč, 

boty 1 250,-Kč. 

 

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 

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 

Od roku 2020 má obec nový ceník.  Bližší informace u J. Zemana. 

Ceník dřevo 2020 Cena za m3 

Potěžební zbytky 0 Kč/ m3 

Palivo jehličnaté, měkké listnaté – samovýroba 1 Kč/ m3 

Vyrobené 300 Kč/ m3 

Listnaté tvrdé  - samovýroba 600 Kč/ m3 

Vyrobené 1 100 Kč/ m3 

Smrk kulatina kůrovec 800 Kč/ m3 

Smrk kulatina kůrovec výběr 1 100 Kč/ m3 

 

Ceník prací podzim 2020  

Pálení klestu 80 Kč za 1 m3 

Sázení stromků 6 Kč za 1 ks 

Stavba oplocení 50 Kč za 1 m 

Vyžínání řadové 6 000 – 7 000 Kč za 1 ha 

Vyžínání celoplošné 

Cena se určí dle výšky sazenic a buřeně 

10 000 – 12 000 Kč za 1 

ha 

 

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 500,-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. 2020. 

 

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. 

 

Zastupitelstvo řešilo a řeší 

• Zastupitelstvo obce Lubě schválilo smlouvu na Pacht pozemku p. č. 

227/2. 

• Lesní práce 

Proběhla těžba ve Zlodějce a Singulárním lese. Proběhlo vyžinování 

chemické, celoplošné a pásové.  Vzhledem k deštivému počasí vázne 

odvoz vytěženého dřeva. 

• Požární nádrž 

V květnu až srpnu proběhla oprava požární nádrže a položení 

sklolaminátu, zatím byly vyfakturovány tyto náklady – otryskání – 

232 078,- Kč, oprava dna – 362 461,73 Kč a nástřik sklolaminátu 

498 600,-Kč. Vzhledem k možnosti poškození sklolaminátu bude na 

požární nádrži zákaz bruslení, hraní hokeje atd. 

• Kompostér – obec vybuduje na p. č. 81 kompostér na rostlinný 

odpad, stavební práce provede p. Petrulák. 



• V roce 2020 byla podána žádost o dotaci z dotačního programu 

Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2020, 

dotační titul 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě - na 

chodník ve spodní části obce. Dotace pro snížení objemu peněžních 

prostředků z důvodu pandemie nebyla schválena. 

• Výběr poplatků dle OZV č. 2/2019, 1/2020, 3/2019 – obec v tuto 

chvíli eviduje dva neplatiče. 

• Veřejné osvětlení 

Obec průběžně opravuje nesvítící lampy veřejného osvětlení. 

Žádáme občany, zjistíte-li závadu na veřejném osvětlení, nahlaste ji 

u některého ze zastupitelů. Děkujeme. 

• Zastupitelstvo obce Lubě schválilo a zaslalo Námitku k návrhu 

Aktualizace ZÚR JMK 2020. 

• Zastupitelstvo obce Lubě schválilo zařazení svého správního území 

do území působnosti MAS Moravský kras z. s. v období 2021 – 2027 

a souhlasilo s přípravou komunitně vedené integrované strategie 

území MAS Moravský kras z. s. pro období 2021 – 2027 na svém 

území. 

• Proběhla revize dětského hřiště a plynových zařízení. 

• Dopravní značka zákaz vjezdu bude umístěna v dolní části obce. 

• Proběhla kontrola funkčnosti hydrantů, tři nefunkční byly opraveny. 

• Svody dešťové vody – před mostem je třeba zřídit svod dešťové 

vody. Kanál na točně se propadá. Obec počítá s opravou v roce 2021. 

• Byla zakoupena Moravská vlajka. 

 



Máte-li reálné návrhy na činnost Zastupitelstva, přijďte je říct na 

zasedání Zastupitelstva, které se koná vždy pravidelně první pondělí 

v měsíci. V září bude zasedání zastupitelstva  až 14. 9. 2020. 

 

 

 

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 

 

Vydává Obecní úřad Lubě.            Výtisk je neprodejný. 

Redakční rada: Mgr. Jana Formánková, Ing. Dagmar Zhořová, Libuše 

Koupá, Lucie Kašparcová, DiS., Ing. Pavel Macháč, Jaroslav Zeman, 

Zdeněk Baláč 

https://obeclube.cz/
mailto:e-mail%20obce:%20ou.lube@seznam.cz

