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NAŠE VESNICE 



 

  Betlémské světlo 2018 

  Pokoj ve mně – pokoj s tebou 

 

 

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní:  

„Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“ 

 

Malý plamínek,  

tento novodobý symbol Vánoc,  

jenž svou silou spojuje mnohá srdce,  

Vám přineseme do Vašich domovů 

v neděli 23. prosince 2018 

v podvečerních hodinách. 

 

 

Zveme všechny, kteří se chtějí zúčastnit. 

Sraz v 18:00 u Obecního úřadu. 

 

 

 

 

 

Vánoční dílna  

 

Spolu s Betlémským světlem budou i letos roznášena vánoční přání. 

K jejich výrobě zveme všechny děti v sobotu 22. 12. 2018 v 18 hodin 

do restaurace  U  Koupaliště.  

 

 

 

http://www.betlemskesvetlo.cz/


Krmení lesní zvěře  

Vánoční krmení lesní zvěře proběhne 24. 12. 2018 v 10 hod. Sraz na 

mostě u Pařízků. 

 

Kulečníkový turnaj 

Tradiční kulečníkový turnaj proběhne 27. 12. 2018 v restauraci          

U  Koupaliště.  

 

Obecní úřad žádá spoluobčany, aby parkovali svá 

auta tak, aby nebránila zimní údržbě místních 

komunikací.  

 

 

Tříkrálová sbírka  

V naší obci proběhne v prvních dvou lednových týdnech tradiční 

Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do našich domácností přání 

štěstí, zdraví a pokoje a všem občanům nabídnou možnost přispět 

potřebným. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v České 

republice a za mnoho let své existence si získala důvěru lidí. 

 

 



 

Třídění začíná doma. Co takhle nápojový karton? 

Mléko, ovocné džusíky na výlety, kefíry, čokoládová mlíčka pro děti 

k svačince, mošty – to všechno se dává do nápojových kartonů, 

kterým se často říká tetrapak.  

Nápojové kartony se třídí do jedné nádoby spolu s jiným druhem 

odpadu, u nás do žluté nádoby na PET lahve. Pokud nápojový karton 

řádně sešlápnete, mělo by se jich vejít do dvacetilitrového 

odpadkového koše až 30 kusů.  

V kontejneru na PET lahve zabírají tetrapaky hodně místa, proto je 

důležité jejich sešlápnutí před vyhozením. 

75% nápojového kartonu je tvořeno papírem. Právě zde je použitý 

mimo jiné dost kvalitní papír s dlouhým vláknem. Vyrábí se z nich i 

papírová drť, která se lisuje a slouží pro výrobu stavebních desek 

na domy.  

 

 

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.  

 

 

 

Samovýroba dřeva a brigády  

 

Obec Lubě prodává palivové dřevo z listnatých i jehličnatých stromů. 

Dřevo je možné získat samovýrobou nebo zakoupit již zpracované. 



Ceny dle ceníku nebo dohodou podle konkrétní situace. I pro letošní 

rok hledáme brigádníky na práci v lese. Informace u p. J. Zemana. 

 

 

Hasičská výzbroj 

 

Občané mají možnost si odkoupit vyřazenou hasičskou výstroj. Blůza 

a kalhoty 1500,-Kč, boty 2500,-Kč. 

 

 

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.  

 

Programová dotace na vývoz domovní jímky a ČOV 

 

Na podporu vývozu domovních jímek nebo ČOV schválila obec v 

únoru programovou dotaci pro rok 2018.   

Pravidla pro poskytnutí dotace:  

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. 2018.  

 

Informace ze  Zastupitelstva 

 Děkujeme zastupitelům obce Lubě za jejich práci 

v Zastupitelstvu v rámci volebního období 2014 - 2018. 



 Dne 1. 11. 2018 proběhlo ustavující Zastupitelstvo, děkujeme 

všem za projevenou důvěru. S volební účastí téměř 73% jsme 

vysoko nad průměrem republiky. 

 

Zastupitelstvo bude pracovat v tomto složení. 

funkce příjmení, jméno telefon 

starostka Mgr. Jana Formánková  732 932 605 

místostarostka     Libuše Koupá 604 156 584 

místostarostka  Lucie Kašparcová, Dis.  732 488 865 

předseda 

kontrolního výboru 

Zdeněk Baláč   

předseda finančního 

výboru 

Bc. Dagmar Zhořová   

finanční výbor:  Bc. Dagmar Zhořová, Ing. Pavel Macháč,    

                           Ing. Martina Filková  

kontrolní výbor: Zdeněk Baláč, Jaroslav Zeman ml., Jiří Kašparec ml.  

 

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 

• vede evidenci obyvatel 

• obsluhuje CZECH POINT  

 

 

Místostarostka č. 1  - Libuše Koupá 

• zastupuje starostku v době nepřítomnosti, podepisuje právní 

předpisy 

• plní úkoly, které jí uložilo Zastupitelstvo 

• zabezpečuje organizačně a metodicky pomoc výborům a členům 

Zastupitelstva 

• podílí se na kontrolní činnosti při stavbách 

• koordinuje komunální služby - evidence odpadů, sběr tříděného 

odpadu, výběr poplatků za TDO 

• organizuje inventury 

• vede obecní pokladnu 

 

 

 

Místostarostka č. 2  - Lucie Kašparcová 

• vyhotovuje Zápisy o průběhu zasedání Zastupitelstva obce 

• provádí hlášení do obecního rozhlasu 

• organizuje vydávání Občasníku, pořádá tradiční akce, besedy, 

sbírky, pouť atd. 



• kontroluje vedení obecních kronik, vede webové stránky 

s kronikami obce 

• plní úkoly, které jí uložilo Zastupitelstvo 

• zabezpečuje organizačně a metodicky pomoc výborům a členům 

Zastupitelstva 

• provádí vidimaci a legalizaci  

 

Předseda finančního výboru -  Dagmar Zhořová 

• provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce  

• podílí se na provedení inventur – dokladová část, pokladna 

• kontroluje hospodaření s obecními pozemky a lesy  

• plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

• pořizuje zápis o činnosti výboru, předkládá minimálně 3x ročně 

zprávu Zastupitelstvu  

 

Předseda kontrolního výboru  - Zdeněk Baláč 

• kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a právních předpisů  

• plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo  

• o provedené kontrole pořizuje zápis, který minimálně 3x ročně 

předkládá Zastupitelstvu 

• provádí kontrolu technického zařízení – křovinořez, sekačka atd. 

• kontroluje hasičskou zbrojnici a vybavení požární ochrany, 

požární nádrž 

 

 

 

Zastupitelstvo řešilo 

• Nájemce klubovny p. Tomáš Rap uvažuje o výstavbě základu 

pod skokánek u požární nádrže, obec souhlasí, úprava bude 

provedena na náklady nájemce. 



• Bylo provedeno částečné ruční vyčištění kanálů v horní části 

obce.  Na ostatní kanály v obci je objednaná odborná firma.   

• TAPO Krkatá baba uhradila částku za el. energii a vstup                   

do sportovního areálu. Na jaře bude jednáno o stanovení 

podmínek pro vjezd do Žleba. Zástupci TAPO byli upozorněni 

na nevhodné chování některých dětí v areálu požární nádrže.  

• Obecní úřad vydal Rozhodnutí  o kácení dřevin mimo les na 

pozemku p. č. 163, v k. ú. Lubě. Jedná se o strom Zerav 

obrovský u udírny areálu požární nádrže a na smrk na 

soukromém pozemku p. č. 53. 

• Obec potvrdila výpůjčku kontejnerů na tříděný odpad od firmy     

EKO-KOM. 

• Obecní úřad obdržel rozhodnutí o umístění stavby  - 

Telekomunikační přípojka a NN přípojka pro nový rozvaděč na 

pozemku p. č. 25/1. 

• Obec obdržela dotaci na zpracování územního plánu obce ve 

výši 60 tis. Kč. 

• Byl vypracován tematický a časový rozvrh školení v oblasti 

požární ochrany a umístěn nový hasící přístroj do Obecní 

knihovny. 

• Proběhla revize elektrozařízení na Obecním úřadě a v klubovně 

obce. 

• Byly opraveny tři světla veřejného osvětlení, pokud zjistíte 

závadu na veřejném osvětlení, nahlaste ji některému ze 

zastupitelů. 

 

 

 

Zastupitelstvo řeší 

• Postavení přístřešku za klubovnou. 

• Kůrovcová kalamita je nezvladatelná, horní a zadní Jedůvka je 

celá napadená kůrovcem, ve Zlodějce jsou napadeny dva stromy 



obec stále nabízí dřevo k prodeji, a to jak samovýrobou, tak 

i vyrobené. Obec obdržela finanční příspěvek na obnovu, 

zajištění a výchovu porostů do 40 let – umělá obnova sadbou  - 

27 450,- Kč. 

• Proběhnou pravidelné kulturní, společenské akce a  besedy. Nyní 

je v jednání přednáška o výstavbě škol v Indii. Dále je v plánu  

přednáška o bylinkách, a pokud se zadaří, tak navážeme na 

přednášky o kosmonautice. 

• Obec jedná o označení nosnosti mostů, které jsou v majetku 

obce. 

• Je objednáno vyčištění kanálů odbornou firmou. 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje předala obci 

oznámení o odstranění suchých stromů ve vztahu k silniční síti – 

jedná se o 8 ks.  

• Právě probíhá inventarizace majetku obce. 

 

  

 Plán činnosti Zastupitelstva obce Lubě na rok 2019 

 péče o sportovní zařízení a drobné opravy na majetku obce 

 úprava a pravidelná péče o obecní pozemky a zeleň v obci 

 práce v lese - těžební činnost, zajištění dotací, výsadba, pěstební 

činnost 

 finanční podpora knihovny, sportovních a kulturních akcí 

v rámci obce 

 úprava místních a účelových cest 

 příprava projektů pro další roky 

 venkovní úpravy u kapličky a oprava kříže p. č. 88 

 úprava prostoru u klubovny, zateplení klubovny 

 úprava kanálu – Za horou 

 oprava tarasu u č. p. 12 a č. p. 11 

 úprava skladu u Obecního úřadu 

 umístění posypových nádob   



 

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

zasedání Zastupitelstva, které se koná vždy pravidelně první pondělí 

v měsíci. Tedy např. 7. ledna 2019. 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,  

 

přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků  

a ať přicházející nový rok 2019 

je pro všechny rokem naplněným zdravím,  

klidem a spokojeností. 

 

Zastupitelstvo obce Lubě 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří se během roku starají           

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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Lucie 

Kašparcová, DiS., Ing. Pavel Macháč, Jaroslav Zeman, Zdeněk Baláč 
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