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Nastává poslední týden před vánočními svátky. Pravidelně se v tomto 

období hovoří o shonu, stresu, starostech. Možná by všech těchto věcí 

bylo méně nebo by nás tolik netrápily, kdybychom si více uvědomovali 

to opravu důležité, co je s Vánocemi spojeno.  Poselství Vánoc není 

o množství napečeného cukroví, nakoupených dárků a lesku všech 

dekorací.  Jde o blízkost a lásku lidí okolo nás, společné prožívání 

svátečních chvil a vzájemného naslouchání. Přejme si, abychom 

o těchto Vánocích právě toto cítili a zároveň jiným poskytovali.  

NAŠE VESNICE 



 

 

 

Betlémské světlo 2022 

Roznášení Betlémského světla proběhne v naší 

obci v pátek 23. 12. Zveme všechny zájemce, 

kteří se chtějí a roznášení světla podílet, 

k Obecnímu úřadu sraz v 17.30. 

  

 
 

Pojďte s námi na tradiční štědrodenní vycházku s ukázkou zvířat a krátkou 

mysliveckou přednáškou.  

 

 



 

Tříkrálová sbírka 

Na začátku ledna 2023 proběhne tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou 

do našich domácností přání štěstí, zdraví a pokoje a všem občanům nabídnou 

možnost přispět potřebným. Termín, kdy koledníci projdou naší obcí bude 

oznámen v obecním rozhlase a na stránkách obce.

 
 

Podzimní volby do Zastupitelstva obce Lubě 

Po volbách máme mírně změněné obsazení zastupitelstva, které bude 

v následujícím funkčním období pracovat v tomto složení. 

 

Funkce Jméno Telefon 

Starostka Bc. Nikola Sekaninová 736 239 766 

Místostarostka     Libuše Koupá 604 156 584 

Místostarostka  Ing. Dagmar Zhořová 776 165 411 

Předseda kontrolního 

výboru 

Mgr. Jana Formánková   

Předseda finančního 

výboru 

Ing. Pavel Macháč   

Člen zastupitelstva Iva Baláčová  

Člen zastupitelstva Jaroslav Zeman  

Členové finančního výboru:  Iva Baláčková, Ing. Martina Filková 

Členové kontrolního výboru:  Jaroslav Zeman, Jiří Kašparec 

 

Se svými požadavky se mohou občané obracet na všechny členy zastupitelstva. 

Prosíme občany, aby upřednostňovali komunikaci v úředních hodinách nebo 

využívali obecního e-mailu ou.lube@seznam.cz.   
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Zimní údržba komunikací a parkování na veřejných komunikacích 

Vzhledem k zimní údržbě komunikací Obecní úřad žádá spoluobčany, aby 

parkovali svá auta tak, aby nebránila zimní údržbě místních komunikací. Prosíme, 

preferujte parkování na svých pozemcích, komunikace tak budou lépe uklizeny 

a nebudou hrozit kolize. Při parkování dodržujte pravidla silničního provozu 

a buďte ohleduplní.  

Brigádnické práci  

Obecní úřad i v následujícím roce uvítá pomoc občanů při zajišťování některých 

prací na obci. Od 1.1. 2023 je stanovena za brigádnickou činnost odměna ve výši 

150,- Kč za hodinu práce. Zájemci o brigádu se mohou kdykoliv přihlásit u 

starostky.  

Informační služba SMS, místní rozhlas 

Proběhla kontrola a oprava funkčnosti místního rozhlasu, případné závady je 

nutné nahlásit. Velmi dobře funguje SMS služba, pro lepší informovanost je dobré 

se do této služby přihlásit.  

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.  

Ořez dřevin  

V době vegetačního klidu se obec bude snažit zabezpečit ořez stromů v obci.  

Programová dotace na vývoz domovní jímky a ČOV 

Na podporu vývozu domovních jímek nebo ČOV schválila obec v únoru 

programovou dotaci pro rok 2022.  O dotaci lze žádat do 20. 12. 2022. Poskytnutá 

programová dotace byla stanovena maximálně na výši 800,- Kč jedenkrát ročně 

na rodinný nebo rekreační dům.  

Dále zastupitelstvo řešilo  

• Byl opraven propadající kanál na točně autobusů. 

• Obyvatelé obce a vlastníci nemovitostí v obci uhradili všechny poplatky 

podle Obecně závazných vyhlášek. 

• Proběhla úprava okolí kříže a instalace vstupních dveří do kapličky.  

• Na víceúčelovém hřišti byla zhotovena širší brána tak, aby mohl být 

zajištěn vstup pro stroje na úklid hřiště. 

• Byly nakoupeny a instalovány 3 kontejnery na zimní posyp u  silnice u 

Zemanových. 



 

• S odbornou firmou byl zkontrolován sklolaminátový povrch požární 

nádrže. 

• Servis drobných strojů v majetku obce bude provádět Lukáš Širůček. 

• Obec prodala pozemky u domu čp. 40 v rámci narovnání uživatelských 

vztahů s majitelem domu. 

• Obec prodala a nakoupila pozemky u domu čp. 17 v rámci narovnání 

uživatelských vztahů s majiteli domu. 

• Probíhá revize hasičského materiálu v hasičce. Proběhne vyřazení 

nefunkčního materiálu. O některé položky má zájem muzeum. 

• Byl schválen rozpočet obce Lubě pro rok 2023. 

 

Schválený rozpočet obce Lubě pro rok 2022 

Příjmy  v tisících Kč 

daň z přijmu FO ze záv. čin. 270,00 

daň z přijmu FO z podnikání 25,00 

daně vybírané srážkou 55,00 

daň z přijmu PO 470,00 

daň z přijmu PO za obce 20,00 

daň z přidané hodnoty 970,00 

poplatky za komunální odpad 73,00 

poplatek ze psů 1,00 

poplatek ze vstupného 0,00 

poplatek za povolení k vjezdu do vybraných oblastí 0,00 

správní poplatky 1,00 

daň z hazardních her 15,00 

daň z nemovitostí 105,00 

neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl. 0,00 

neinv. dotace ze SR 74,90 

investiční přijaté transfery  0,00 

podpora ostatních produkčních činností 250,00 

zájmová činnost v kultuře 20,00 

ostatní záležitosti kultury 10,00 

ostatní tělovýchovná činnost 1,00 

komunální služby-prodej a pronájem pozemků 30,00 

využívání a zneškodňování komun. Odpadů - eko kom 23,00 

místní správa 1,20 

příjmy z fin.operací 25,00 

Celkem 2 440,10 

Běžné účty  v tisících Kč 

stavy na běžných účtech k 31.12.2023 3 000,00 

Celkem 3 000,00 

 

 

 



 

Výdaje  v tisících Kč 

ostatní zál. lesního hosp. 200,00 

vnitří obchod a služby, CR 0,00 

silnice 500,00 

ostatní záležitosti pozemních komunikací 50,00 

provoz veřejné silniční dopravy 50,00 

dopravní obslužnost 15,00 

pitná voda 50,00 

odpadní vody a kanalizace 170,00 

knihovny 20,00 

ostatní záležitosti kultury-kronika 4,00 

pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult. povědomí 80,00 

rozhlas a televize 10,00 

kulturní domy a střediska 90,00 

kultura ostatní SPOZ + kniha + oslavy 10,00 

tělovýchovná činnost 3,00 

volný čas dětí a mládeže 20,00 

veřejné osvětlení 140,00 

komunální služby 200,00 

sběr a svoz nab. odpadů 30,00 

sběr a svoz komun. odpadů 100,00 

sběr a svoz ostatních odpadů 50,00 

veřejná zeleň 120,00 

krizová opatření 5,00 

sbory dobrov.hasičů 100,00 

zastupitelstva obcí 400,00 

volby do OZ a senátu 0,00 

místní správa - OÚ 500,00 

výdaje z fin.operací 8,00 

pojištění nespecifikované 10,00 

ostatní finanční operace 50,00 

finanční vypořádání minulých let 20,00 

rezervy 2 435,10 

celkem 5 440,10 

 

Pouť 

Pro příští rok je pouť naplánovaná na víkend 9. - 10. září 2023.   

 

Matějovo pekařství – pojízdná prodejna 

Od 1. 1. 2023 je zrušena pojízdná prodejna z důvodu nerentabilnosti provozu.  

 

    

 

 



 

Kulečníkový turnaj 

V hospůdce u koupaliště se bude dne 11. února 2023 

od 15  hodin konat tradiční kulečníkový turnaj. Startovné 

100,- Kč. V případě zájmu o účast se přihlaste do konce 

ledna u paní Martiny Filkové, tel. 739 661 210. 

 

Ostatkový průvod masek 

Ostatkový průvod masek projde vesnicí 

v neděli 19. 2. 2023.  

Sraz masek ve 14 hodin před obecním 

úřadem. Připojte se se svojí originální 

maskou, bude legrace.  

 

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 vyhověli.  

Děkujeme také všem, kteří pomáhají zajišťovat a organizovat kulturní 

akce.  

 

 

 

 



 

Fotky z vánoční dílničky – vyráběla se přáníčka a zdobil se obecní adventní 

věnec.  

 

 

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              
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