
 

 

Vánoce 2014                                  číslo 23 

 

Opět se setkáváme u předvánočního vydání již 23. Občasníku. Nastává 

konec roku a s ním i adventní čas. Čas na zklidnění a zamyšlení se nad tím, 

jaký byl uplynulý rok a jaký bude ten nadcházející.  

Původní význam adventu se dnes pomalu vytrácí pod nánosem komerčního 

pozlátka a spěchu. V některých obchodních domech nabízejí již od srpna 

vánoční výzdobu a spolu s ní i pocit, že je nejvyšší čas k nákupu dárků. 

V časopisech je nám doporučována ta nejmodernější výzdoba. Nejpozději 

po Mikuláši začnou v domácnostech vonět čistící prostředky a plechy 

vánočního cukroví. Přípravy na Štědrý večer jsou často hektické až do 

poslední chvíle. 

Proto letos zvolněme, užijme si předvánoční čas bez spěchu a nervozity i 

s rizikem, že naše domácnost nebude dokonale uklizená a výzdoba nebude 

podle poslední mody. Užívejme si společný čas, kdy sezónní práce jsou již 

za námi a čekají nás dlouhé zimní večery, které přímo vybízejí k trávení 

času s nejbližšími.  

 

Betlémské světlo 2014 

Eekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla 

ve Vídni se letos uskutečnila v sobotu 13. 12. 2014 od 14 hodin 

v největším vídeňském evangelickém kostele na Lutherplatz 1, Wien–

Gumpendorf. Pro Betlémské světlo se vydali brněnští skauti, kteří jej 

dopravili do České republiky.  

V sobotu 20. 12. 2014 bude Betlémské světlo za spolupráce dalších skautů 

rozváženo vlaky po naší vlasti. Dále je každoročně světlo rozdáváno při 

místních akcích.   Letošní motto „Sdílení štěstí vám přinese pokoj“. 

Oznamujeme Vám, že vánoční pohodu a radost přineseme do Vašich 

domovů v úterý 23. prosince 2014 v podvečerních hodinách. Zveme 

všechny děti, které se chtějí zúčastnit. Sraz v 16. hodin u Obecního úřadu. 

 

NAŠE VESNICE  



Vánoční dílna  

Spolu s Betlémským světlem jsou každoročně roznášena i vánoční přání, 

proto zveme všechny děti v sobotu 20. prosince v 18. hodin do restaurace 

U koupaliště, kde proběhne jejich výroba. 

Vánoční bohoslužby 2014  

 

 

 

 

 

 

 

Svoz odpadu o Vánočních svátcích  

Svoz odpadu proběhne v řádném termínu, tj. 25. 12. 2014. 

Zprávy ze Zastupitelstva: 

Hodnocení volebního období 

Děkujeme zastupitelům obce za jejich práci v rámci volebního období  

2010 -2014 a připomínáme některé body z plánů Zastupitelstva, které byly 

plněny během volebního období.  

 údržba a drobné opravy místních komunikací včetně mostů 

 vybudování části chodníku k autobusové zastávce 

 údržba kanalizace 

 úprava autobusové zastávky  

 umístění odpadkových košů v obci 

 péče o sportovní zařízení a drobné opravy, posezení u hřiště 

 zajištění pronájmu klubovny pro pohostinské služby 

 úprava a pravidelná péče o obecní pozemky 

 zakoupení a umístění nové úřední desky 

 vypracování nové vyhlášky o odpadech a místních poplatcích 

 24. 12. 

2014 

25. 12. 2014 26. 12. 

2014 

Černá Hora 21:00 8:00 8:00 

Újezd u Černé 

Hory 

16:00 9:30 9:30 

Unín 15:30 8:00 8:00 



 napravení vlastnických práv – odkoupení části pozemků 

 práce v lese, zajištění porostů do věku 40 let, vč. zajištění dotací, 

pěstební činnost  

 umístění zrcadel pro větší bezpečnost silničního provozu 

 finanční podpora knihovny, sportovních a kulturních akcí v rámci 

obce 

 výměna rozvaděče veřejného osvětlení 

 vstup do místní akční skupiny MAS Moravský kras 

 realizace projektu v rámci ROP Jihovýchod – cyklostezka a naučná 

stezka 

 změna užívání klubovny a drobné opravy, úprava parku kolem 

klubovny 

 ve spolupráci s Lesy ČR úprava zeleně podél potoka Lubě 

 řešení technického stavu na společném vodovodu obcí Lubě a Malá 

Lhota 

 úprava osvětlení u autobusové zastávky 

 nové dopravní značení v obci 

 opravy a rozšíření veřejného osvětlení 

 spolupráce s Úřadem práce ČR, využití dotací 

 výsadba nového lesa 1,2 ha, zajištění dotace 

 kolaudace vrtu u požární nádrže 

 vybudování chodníku a části komunikace v dolní části obce 

 oprava místního rozhlasu a rozšíření 

 oprava komunikace p. č. 233/1, 52/1 

 zakoupení pozemku a stavby na pozemku p. č. 148 

 rekonstrukce elektroinstalace v budově OÚ 

 zajištění služby úředního ověřování podpisů a kopií listin 

 vybudování nových komunikací Na Stráni a u Zvěřinových, vč. řešení 

odtoku povrchových vod  

 kulturní život – Občasník, předpouťové zábavy, Mikulášské hemžení 

 inventarizace  - označení inventarizovaných předmětů 



 

Volby do zastupitelstva obce proběhly ve dnech 10. a 11. 10. 2014. 

Volební komise pracovala ve složení p. Libuše Baláčová, zapisovatelka, p. 

Stanislav Staněk -předseda,  sl. Iva Baláčová -  místopředseda, p. Hana 

Zemanová, sl. Helena Kašparcová, a p. Miloslav Kučera jako členové. 

Voleb se zúčastnilo 75% voličů, kandidátka získala 331 hlasů, Mgr. Jana 

Formánková 52 hlasů, Bc. Dagmar Zhořová 50 hlasů, Libuše Koupá 50 

hlasů, Lucie KašparcováDiS. 47 hlasů, Jan Pařízek 47 hlasů, Zdeněk Baláč 

46 hlasů, Petr Filka 39 hlasů.  

Nové Zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání zvolilo jednotlivé 

zastupitele do funkcí a ustanovilo pravomoc a působnost funkcí: 

Starostka – Jana Formánková 

 zastupuje obec navenek  

 podepisuje právní předpisy obce  

 svolává a zpravidla řídí zasedání Zastupitelstva obce, podepisuje 

spolu s ověřovateli zápis z jednání  

 zajišťuje hospodaření obce podle rozpočtu  

 odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 

uplynulý kalendářní rok  

 řídí dlouhodobý rozvoj obce  

 odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce v souladu s 

ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím  

  řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době 

mimořádné situace  

 vede agendu starosty, datovou schránku, spisovou službu, web obce 

 zabezpečuje organizační, metodickou a jinou pomoc výborům a 

členům Zastupitelstva 

 uzavírá a ukončuje pracovní poměry 

 plní úkoly, které jí uložilo Zastupitelstvo  

 vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obci s výjimkou 

věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce  



 provádí vidimaci a legalizaci 

Místostarostka č. 1  - Dagmar Zhořová 

 zastupuje starostku v době nepřítomnosti, podepisuje právní předpisy 

 vyhotovuje zápisy o průběhu zasedání Zastupitelstva obce 

 plní úkoly, které jí uložilo Zastupitelstvo 

 zabezpečuje organizačně a metodicky pomoc výborům a členům 

Zastupitelstva 

 metodicky vede hospodaření s obecními pozemky, lesy 

 podílí se na kontrolní činnosti při stavbách 

 provádí vidimaci a legalizaci 

 vyvěšuje vlajky dle zákona 

Místostarostka č. 2  - Libuše Koupá 

 koordinuje komunální služby - evidence odpadů, sběr tříděného 

odpadu, výběr poplatků za TDO 

 organizuje inventury 

 vede evidenci obyvatel 

 vyhotovuje Zápisy o průběhu zasedání Zastupitelstva obce 

 obsluhuje CZECH POINT  

 vede obecní pokladnu 

 provádí vidimaci a legalizaci 

 plní úkoly, které jí uložilo Zastupitelstvo 

Předseda finančního výboru -  Petr Filka 

Výbor bude pracovat ve složení – Petr Filka, Lucie Kašparcová a Martina 

Filková 

 provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky 

obce  

 podílí se na provedení inventur – dokladová část, pokladna 

 plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

 pořídí zápis o činnosti výboru, předloží minimálně 3x ročně 

Zastupitelstvu 

 



Předseda kontrolního výboru  - Jan Pařízek 

Výbor bude pracovat ve složení – Jan Pařízek, Zdeněk Baláč a Jaroslav 

Zeman ml.  

 kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a právních předpisů  

 kontroluje hospodaření s obecními pozemky a lesy  

 podílí se na provedení inventur – majetková část 

 plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

 o provedené kontrole pořizuje zápis, předloží minimálně 3x ročně 

Zastupitelstvu 

 ověřuje zápisy o průběhu zasedání Zastupitelstva obce  

Kulturní záležitosti – Lucie Kašparcová 

 provádí hlášení do obecního rozhlasu 

 organizuje vydávání Občasníku, pořádá tradiční akce, besedy, sbírky, 

pouť atd. 

 kontroluje vedení obecních kronik, bude zřízeno v roce 2015 

 vede webové stránky s kronikami obce 

 ověřuje zápisy o průběhu zasedání Zastupitelstva obce  

Technická správa majetku -  Zdeněk Baláč 

 spravuje budovy 

 dohlíží nad správou komunikací a veřejných prostranství 

 provádí kontrolu technického zařízení – křovinořez, sekačka atd. 

 kontroluje hasičskou zbrojnici a vybavení požární ochrany, požární 

nádrž 

 pomáhá při technickém zabezpečení akcí organizovaných obcí 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů OZ 

Zastupitelstvo obce Lubě v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích stanovilo měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

starostka         5 000,- Kč 

místostarostka       1 500,- Kč 

předseda výboru           500,- Kč 

člen výboru a současně člen Zastupitelstva obce    500,- Kč 



Lesní práce – proběhli podzimní lesní práce, především ošetření proti 

zimnímu okusu zvěří provedla paní M. Širůčková v rámci VPP. Byly 

natřeny všechny vysázené porosty smrčků na Jedůvce, ve Lhotkách a nálet 

smrčků na Jedůvce. Proběhla dosadba buků v oplocence ve Lhotkách. 

Sázení provedla p. M. Širůčková ve spolupráci s brigádníkem 

pomocí  vrtáku. 

Kroniky obce Lubě -  digitalizace kronik je hotová, bude zajištěno uvedení 

na webových stránkách 

Narovnání majetkoprávních poměrů, záměr na prodej pozemků – 

manželé Pařízkovi z Lubě č.p. 28  podali Obecnímu úřadu žádost o prodej 

části pozemku parc. č.  40   o velikosti cca 20 m
2
  z jejich vlastnictví do 

majetku obce. Jedná se o část, která je využívána obcí jako obecní 

komunikace. Manželé Pařízkovi jsou ochotni pozemek prodat na cenu 

obvyklou v obci, tj. 20,- Kč/ m
2
. Obec souhlasila se zakoupením části 

parcely. 

Dále manželé Pařízkovi žádají o koupi části obecního pozemku parc. č. 

560, který užívají. Jedná se o „obecní zahrádky Za horou“. Vzhledem k 

uživatelským a vlastnickým vztahům v lokalitě je prodej části pozemku 

z dlouhodobého hlediska nekoncepční. Jakékoliv majetkové změny 

v prostoru mohou být řešeny pouze v širších souvislostech, s důrazem na 

dlouhodobé zákonně ošetřené nekonfliktní řešení užívání prostoru. 

Vzhledem k nemožnosti žádosti vyhovět nebylo o záležitosti hlasováno. 

Dne 29. 10. 2014, po sdělení stanoviska obce, manželé Pařízkovi odstoupili 

od výše uvedených žádostí.  

VPP – pracovní smlouva, práce na obci – p. Širůčková měla smlouvu 

uzavřenou do konce listopadu. V září proběhla ze strany Úřadu práce 

kontrola na tento pracovní poměr -  bez závad. 

Společný nákup elektrické energie a plynu 

Vzhledem k časovému přesahu rozhodnutí do nového volebního období 

Zastupitelstvo o věci nerozhodlo. 

Sklad na pozemku parc. č. 148 –rodina p. Koláčka přislíbila, že zadní část 

skladu bude v jarních měsících zcela vyklizena k použití pro Obecní úřad. 



V zimních měsících zde bude z části uskladněno vybavení víceúčelového 

hřiště.  

Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2015 – bude stejný 

jako letos, tj. 50,- Kč na obyvatele. Bude součástí rozpočtu na rok 2015.   

Energetický štítek budov ve vlastnictví obce Lubě – obec nemá 

povinnost pořizovat štítky energetické náročnosti budov. Budovy Obecního 

úřadu a hasička nemají stanovené m
2
 a budova klubovny je v topné sezóně 

využívána občasně.  

Smlouva o nájmu plynárenského zařízení – o věci rozhodne nové 

Zastupitelstvo. Jedná se o smlouvu do roku 2019. Výše navrhovaného 

regulovaného nájmu je nevyhovující. Svazek pro plynofikaci, resp. obce 

jsou postaveny podle navrhované smlouvy do velmi nevýhodné pozice 

proti téměř monopolnímu provozovateli distribuční sítě. Valná hromada 

Svazku pro plynofikaci Rohozecko proběhne 29. 12. 2014. 

Darování pozemku p.č. 6/12 (horní chodník) – dne 6. 10. 2014 byla 

podepsána darovací  smlouva. Pozemek o rozloze 162m
2
 je od 3. 11. 2014 

zapsán v katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Lubě. 

Jednotka dobrovolných hasičů – zdravotní potvrzení zatím nepředložili 

někteří členové jednotky.  Do budovy Obecního úřadu byla umístěna nově 

vybavená lékárnička. Na základě žádosti velitele jednotky p. Staňka o 

zrušení jednotky a zřízení požární hlídky bude vyvoláno jednání o možnosti 

řešení tohoto problému.   

Zásady provádění evakuace osob v Jihomoravském kraji – obec 

obdržela elektronický soubor Zásady provádění evakuace osob 

v Jihomoravském kraji. Soubor je umístěn v počítači na Obecním úřadě. 

Valná hromada MAS – proběhla 13. 10. 2014. Hlavním bodem programu 

bylo schválení nových stanov, obec neměla připomínky k navrženým 

stanovám.  

Komunikace v horní části obce - Společnost Porč s.r.o. ukončila zakázku 

„Komunikace v horní části obce“. Součástí předávacího protokolu je 

reklamace na kvalitu asfaltového povrchu – subdodavatel Deas Boskovice, 

s.r.o. oprava byla provedena do 7. 11. 2014.   Zastupitelé byli seznámeni 



s celkovou cenou 383 676,- Kč a s provedenými vícepracemi, které byly 

schvalovány průběžně ve stavebním deníku.  

Vícepráce: 

Odkopávky pro silnice  22m
3
 7524,-Kč 

Zapravení spáry  1584,-Kč 

Podklad pod obruby  6784,13Kč 

Položení kanalizační 

odbočky 

 6187,-Kč 

Terénní úpravy a zasetí  6498,-Kč 

Úprava obrub  9348,-Kč 

Obrubníky navíc + osazení 

starých 

11ks 15195,-Kč 

Výšková úprava vstupů  6396,-Kč 

Přesun hmot 26,59 1277,-Kč 

celkem  60793,13Kč 

 

Méněpráce: 

Vodorovné přemístění 22m
3
 8340,- Kč 

Poplatek za uložení  9000,-Kč 

Komunikace- podklad, asfalt 46m
2 

20010,-Kč 

Sběrný rošt  780,-Kč 

celkem  38130,-

Kč 

 

Dar - společnost Porč s.r.o. darovala obci částku Kč 5 000,- na podporu 

sportu a tělovýchovné činnosti. Částka byla přijata hotově při podpisu 

darovací smlouvy. Pokladní doklad č. 166 ze dne 31. 10. 2014. 

Komunikace ve spodní části obce (u Zvěřinových) – v průběhu října a 

listopadu zde proběhla rekonstrukce komunikace, dle projektové 

dokumentace vč. řešení svodu povrchových vod. Stavbu provedla 

společnost Kubiko s.r.o. Průběžně se řešili technické detaily provedení. 

V současné chvíli probíhá vyjednávání o méně a vícepracích které zde byly 

provedeny. Zatím byla uhrazena faktura 384 343,20 Kč s uznáním 



některých méněprací 8 835,96 Kč. Bude provedena dokumentace 

skutečného provedení stavby a podána žádost o kolaudaci.  

Mikulášské hemžení proběhlo 29. 11. 2014 od 17 hodin. Organizaci 

zajistila slečna Lucie Kašparcová (pozvánky, plakáty, dárkové balíčky pro 

děti) a Mgr. Šárka Novotná připravila s dětmi vystoupení. Děkujeme všem, 

kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce.  

Darovací smlouva – firma ATOMO PROJEKT, zastoupená p. Ing. Petrem 

Kašparcem darovala obci 10 000,-Kč. 

Smlouva na financování služeb sociální prevence - obec se zavazuje 

zaplatit městu Blansku svůj finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč na 

financování minimální sítě služeb sociální prevence ve správním obvodu 

ORP Blansko pro rok 2015. Minimální síť služeb sociální prevence ORP 

Blansko pro rok 2015 je Centrum „PRO“ Blansko, Okno dokořán, Stará 

fabrika Blansko, Nízkoprahový klub pro děti a mládež PVC Blansko, Zlatá 

zastávka Adamov, Noclehárna pro muže, Blansko, SPONA – Společná 

cesta a Víceúčelová drogová služba Blansko. 

Oprava dešťového kanalizace u Vichtových 

Po velké bouřce v polovině srpna se zjistilo, že není propustný odpad od 

kanalizační vpusti, kterou je ukončen chodník od kapličky k Vichtovým. 

Vzhledem k tomu, že se rouru nepodařilo pročistit pérem ani proudem 

vody, byl odpad vykopán. Zjistilo se, že je ucpán v délce několika metrů 

nánosem bahna a štěrku. Tento stav byl způsoben především konstrukční 

vadou a i po pročištění by se závada opakovala. Oprava byla tedy 

provedena tak, že přípojka na hlavní dešťovou kanalizaci byla vykopána 

v nové přímé trase, bez použití kolen. Vedle sběrné mříže byla ještě 

osazena prefabrikovaná plastová chodníková vpusť s odkalovačem hrubých 

nečistot. Práce provedli poslední srpnovou sobotu Jakub Kašparec a Vojta 

Zhoř. Celkový náklad na opravu vč. materiálu a práce byl cca 3 000,-Kč.  

 

Zprávy z Obecního úřadu Lubě: 

Vypořádání majetku SDH Lubě 

V pokladně zrušeného SDH Lubě zbyl po rozpuštění jednotky 

dobrovolných hasičů v lednu 2009 zůstatek 11808,20 Kč a na pokladně 



773,-Kč. V roce 2012 se na Obecní úřad obrátil p. Zdeněk Baláč s pomocí o 

dořešení situace. Bylo zjištěno, že o způsobu likvidace majetku musí 

rozhodnout schůze SDH, kterou se dodnes bývalému vedení SDH 

nepodařilo svolat. SDH nemá v obci nástupnickou organizaci. Tímto 

Obecní úřad informuje bývalé členy SDH o nutnosti svolat schůzi bývalých 

členů a přijmout ve věci patřičné rozhodnutí.  Do rozhodnutí schůze 

bývalého SDH bude pokladna v úschově Obecního úřadu Lubě. 

Eko-kom – na základě smlouvy, která je sepsaná s firmou Eko-kom, bylo 

za období od 1. 7. do 30. 9. 2014 obci proplaceno za třídění odpadů 2 083,-

Kč. 

Pokladna obce byla předána p. Libuši Koupé, s kterou byla podepsána 

dohoda o hmotné zodpovědnosti. 

Odvoz splaškové odpadní vody z hospody – dne 5. 11. proběhl odvoz 

splaškové odpadní vody od hospody.  Dle zákona mají být všechny septiky 

a jímky vyváženy minimálně jednou ročně. 

Hřiště - sportovní vybavení z víceúčelového hřiště bude uloženo v obecním 

skladu a v hasičce kromě sítí, které jsou uloženy v budově.  

Mikrofon - byl zakoupen stojan pro druhý mikrofon.  

Zavírání brány u požární nádrže - brána k areálu u požární nádrže bude 

zavírána, je zde umístěna značka zákaz vjezdu do areálu. 

Obec zřídila prodejní místo turistické známky – turistická 

známka se vyrábí a dodává v minimálním množství 200ks. Jedná 

se o známku č. 1215 Krkatá Baba. Prodejním místem je hospoda. 

Panu Tomáši Bartošovi bylo předáno 100 ks známek, stojánek  

a propagace (venkovní nálepka, dřevěná interiérová upoutávka). 

Bude prodávat za stanovenou cenu 30,-Kč/kus. 

Sbírka použitého textilu – sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov, 

sociální družstvo proběhl 5. 11. 2014 v budově OÚ. Všem, kteří do sbírky 

přispěli, děkujeme. 

TAPO Krkatá baba – zaplatilo energii spotřebovanou ledničkami 

umístěnými v budově Obecního úřadu, úhrada činila 390,-Kč.  Byl uhrazen 

i poplatek za vstup do sportovního areálu – požární nádrž.  



Organizace poutě – taneční zábavy se zúčastnilo 110 platících 

návštěvníků, byly tedy pokryty náklady na kapelu. Ostatní organizační 

záležitosti proběhly bez problémů. Obecní úřad děkuje všem, kteří se na 

organizaci podíleli.  

Hlášení Obecního úřadu  

Na základě podnětů z řad občanů obecní úřad řeší změnu úvodní skladby k 

hlášení. Dne 1. 12.  proběhlo hlášení, ve kterém byli občané vyzvání k 

podání návrhů na úvodní skladbu do obecní schránky do 10. 12. Zatím 

přišel pouze jeden návrh na Velické zvony (Čechomor). Obecní úřad je 

ochoten provést změnu úvodní skladby ke spokojenosti občanů. Žádáme 

občany, kteří mají zájem o změnu o dodání návrhu na úvodní skladbu do  

1. 1. 2015. Pokud obec obdrží, alespoň dva návrhy provede rozhlasovou 

ukázku a následně anketu, kterou bude vybrána skladba pro toto volební 

období. 

 

PRVNÍ SV. VÁLKA 1914 - 1918 

 

Letos uplynulo 100 let od vypuknutí první světové války. Připomeňme si 

jedno z nejtěžších období historie obce, které tragicky zasáhlo do života 

našich předků.  

 

Válečné události popisuje i Pamětní kniha obce Lubě. Válka vypukla  

28. července 1914, kdy Rakousko vypovědělo válku Srbsku, během 

následujícího měsíce se ocitly ve válečném stavu všechny velké evropské 

státy, v dalších měsících pak celý svět.   

 

V první mobilizaci koncem července byli z Lubě odvedeni Filka František 

čp. 2,  Podloucký Václav čp. 12, Sehnal František a Sehnal Antonín čp.  6, 

Sehnal Antonín čp. 19, Šuman Cyril čp. 17, Vaněk František čp. 15 a Živný 

Alois čp. 8. Václav Podloucký a Alois Živný byli se svými oddíly odeslaní 

na srbské bojiště, ostatní šli na ruskou frontu. Rozsáhlý válečný konflikt si 

žádal další a další muže. Jak se dovídáme z kroniky: „Na vojnu musili lidé 

hodně prošedivělých hlav spolu s chlapci sotva dětským letům odrostlými.“ 



Během války Rakousko mobilizovalo 36! ročníků. V různých obdobích tak 

byli ještě odvedeni tito lubští občané: 

Karásek Josef st. a Karásek Josef ml. čp. 1 

Stejskal Josef, mlynář čp. 3 

Vlach František čp. 5 

Šuman Vincenc čp. 7 

Slezák Josef čp. 9 

Novotný Josef čp. 11 

Zábranský František čp. 13 

Vaněk Antonín čp. 15 

Staněk František st., Staněk František ml. a Staněk Vladimír čp. 16 

Stejskal Albert čp. 18 

Hrazdíra Vincenc čp. 22 

Karásek Antonín čp. 1 

Podloucký Alois st. a Podloucký Alois ml., Podloucký Frant. čp. 25 

Baláč František čp. 27 

Matoušek Richard čp. 28 

Koláček Jan čp. 30 

Vlach Josef čp. 31 

Stejskal Ignác, Stejskal Jan, Stejskal František čp. 32 

Podloucký Emil čp. 24. 

 

Z naší obce, kde v té době žilo asi 190 obyvatel, bylo do války odvedeno 32 

mužů, kteří bojovali na bojištích po celé Evropě.   

 

Smutné zprávy na sebe nenechaly dlouho čekat.  

 

Hned 2. 8. 1914 padl patrně v oblasti ruského Polska hospodář ze stavení 

čp. 6 František Sehnal ve věku 34 let, ženatý, otec dvou dětí. V dubnu 1915 

padl Jan Koláček z čp. 30 ve věku 24 let, svobodný.  V srpnu téhož roku 

zemřel na dovolené následkem válečných útrap František Zábranský, 

hospodář z čp. 13 ve věku 27 let, ženatý, otec dvou dětí. V květnu 1916 

padl Albert Stejskal z čp. 18 ve věku 32 let, ženatý otec dvou dětí.  



Posledního listopadu 1916 padl Antonín Vaněk, č. p. 15 ve věku 21 let, 

svobodný. Jak nás informuje kronikář: „Padl zasažen byv ruskou kulí 

v zákopech nedaleko Kovelu.“ V  březnu v roce 1917 zemřel v zajateckém 

táboře v Rumunsku na tyfus Antonín Sehnal z čp. 19 ve věku 26 let, 

svobodný. Na konci války 14. 10. 1918 zemřel na zápal plic doma Emil 

Podloucký čp. 24 ve věku 23 let, svobodný. 1. 11. 1918 zemřel Josef 

Karásek z č. p. 1 ve věku 19 let v Itálii. Údajně jeho bungr dostal přímý 

zásah granátem. Poslední přímou oběť si válka vybrala ještě 4. 3. 1919, kdy 

zemřel František Staněk z čp. 16 ve věku 22, který byl postřelený na cestě 

domů u Vladivostoku.  

 

Poetickou vzpomínku padlým věnoval A. Jirásek:  

"Jen Vaše svaté hroby tam zůstanou. Čas pochýlí prosté jejich kříže, déšť 

smyje na nich poslední pozdrav v mateřské řeči, a jen ševel trávy, stepního 

kavylu nebo šumot chmurného pralesa nad nimi povzdechnou. Nebudou 

však zapomenuti. Doma budou žíti hrdinové, jejichž kosti tam práchnivějí. 

Žíti budou v paměti vděčného národa."  

 

Trvale invalidními po válce zůstali Josef Slezák, Vincenc Šuman, František 

Vaněk a Václav Podloucký.  

 

Za rozvratu rakouské armády na italské frontě byl zajat Jan Stejskal, vrátil 

se na jaře roku 1919 jako italský domobranec. Francouzi byl zajatý také 

Alois Podloucký, který bojoval na francouzsko-německé frontě. V zajetí 

vstoupil do československé legie a zúčastnil se bojů za svobodu vlasti, 

vrátil se po převratu jako francouzský legionář. 

 

Do ruského zajetí upadli František Filka, Cyril Šuman a František Vaněk. 

Ze zajetí se vrátili po uzavření Brestlitevského míru (3. 3. 1918). Zde nás 

kronika neinformuje úplně přesně. Přinejmenším návrat Cyrila Šumana 

(viz. foto) je v paměti uchováván odlišně. Cyril Šuman byl rodinou několik 

let považovaný za nezvěstného, v jeho návrat už blízcí přestávali doufat. 



Prožil celou anabázi legionářů na 

Rusi a do vlasti se dostal po moři 

z Vladivostoku.  První loď 

s legionáři vyplula 9. 12. 1919, 

poslední 2. záři 1920. Jednou 

z nich, několik let po válce se 

vrátil i Cyril Šuman (viz. foto). 

Poslední kilometry do rodné vsi 

šel pěšky od vlaku z Rájce. Po 

cestě potkal sousedku Marii 

Živnou, se kterou se dal do řeči. 

Žena ho nepoznala, naopak celou 

cestu měla  obavy z podivně 

vyhlížejícího muže. Představil se 

jí až na Skalkách☺. Legendární 

jsou jeho slova: „Kdybych se na té 

Sibiři umýval a holil, tak jsem to 

nepřežil.“ 

 

Život za války byl těžký i doma. Starost o hospodářství ležela na ženách  

a starých lidech. Zemědělce zužovaly časté a rozsáhlé rekvizice 

hospodářských produktů, dobytka a koní. Nebylo průmyslové zboží pro 

běžnou potřebu, chybělo šatstvo, petrolej, mýdlo a obuv. Cukr byl dodáván 

pouze na lístky. V posledním roce války se rozmohla v celé Evropě 

epidemie vážné „španělské chřipky“. Vyskytla se i v Lubi, kronika uvádí: 

„Též ve zdejší obci zle řádila, málo bylo těch, kteří neonemocněli.“   

Dlouhá léta se rodiny vypořádávaly s následky války. Z pamětní knihy na 

nás však až do dnešních dnů dýchne hrdost z ustanovení republiky  

a zodpovědnost za vybudování nové občanské společnosti.     

Pan řídící Jaroslav Novák sestavil informaci o válečných událostech 

z vyprávění, protože kroniku začal psát až v roce 1924. Pokud zde někdo 

objevil nesrovnalosti, nebo si pamatuje z vyprávění více, prosíme, ozvěte se 

se svou informací, která se může zapsat a tak uchovat pro příští generace.   



 

Poděkováním spoluobčanům 

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se během roku staráte o veřejná 

prostranství, travní plochy, květinové záhony, předzahrádky a ostatní 

plochy. Obecní úřad si je toho vědom a váží si Vaší práce, která přispívá ke 

zkvalitnění života v obci. Poděkování patří i Vám, na které jsme se obrátili 

s prosbou o pomoc, a vy jste nám vyšli vstříc.   

 

 

Vážení spoluobčané, 

přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků 

a ať přicházející nový rok 2015 

je pro všechny rokem naplněným zdravím,         

klidem a  spokojeností. 

               Zastupitelstvo obce Lubě 

 

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.                                                                      
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