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Prosíme občany, aby dodržovali veškerá opatření související 

s nouzovým stavem a nevydávali se na velikonoční koledu. 

 

NAŠE VESNICE 



Jak nakládat s domovním odpadem:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Také charita Blansko nabízí i v této době pomoc: 

„Blansko funguje dál i v době karantény. V Charitě Blansko byla 

z důvodu šíření epidemie COVID-19 zavedena preventivní opatření. 

Jejich cílem je ochránit klienty, pracovníky charity i veřejnost. 

Většina služeb nepřerušila provoz, některé služby však mají omezený 

režim. Aktuální informace, jak Charita Blansko funguje v době 

karantény najdete na https://blansko.charita.cz/. 

Jak vám můžeme aktuálně pomoci:  

V Charitní poradně nadále poskytujeme bezplatně sociální a právní 

rady a informace dospělým lidem nad 18 let na čísle 516 411 583 

nebo e-mailem poradna.boskovice@blansko.charita.cz. „Našim 

klientům radíme v pracovněprávních vztazích, v oblasti bydlení a 

hospodaření, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, v 

problematice dluhů a exekucí a v řešení další sociálněprávní 

problematiky. Nebojte se ani v těchto těžkých dnech obrátit na 

poradnu telefonicky nebo e-mailem. Jsme tu pro vás,“ vyzývá vedoucí  

poradny Kateřina Korbelová.  

Využít můžete také naše Terénní programy – Spona Společná cesta.  

Obrátit se na ně můžete telefonicky na čísle 731 626 173 nebo na e-

mailu teren@blansko.charita.cz. V rámci terénních programů můžeme 

dojet za jednotlivci i rodinami, které se ocitly v situaci, s níž si neumí 

poradit. Jsme jim nápomocní například při jednání s úřady, s lékaři,  

s právníky, s exekutory, poskytujeme základní sociální poradenství     

a pomáháme vyřizovat další osobní záležitosti. Pomoc je pro klienty 

bezplatná. 

Nadále funguje také Krizová pomoc Okno dokořán Blansko, v době 

karantény je její provoz omezen na terénní formu. Kontaktovat ji 

můžete na čísle 516 417 351 nebo na e-mailu 

krizovapomoc@blansko.charita.cz. V krizové pomoci nabízíme 

pomoc dospělým lidem, kteří právě prožívají situaci, kterou nemohou 

vyřešit vlastními silami ani za pomoci svého blízkého okolí. Může se 

jednat např. o vážné onemocnění vlastní nebo blízkého člověka, 

osamělost, domácí násilí nebo jinou traumatizující událost. 

https://blansko.charita.cz/
mailto:poradna.boskovice@blansko.charita.cz
mailto:teren@blansko.charita.cz


Prostřednictvím rozhovorů pomůžeme lidem zorientovat se v jejich 

problémech, poskytujeme jim porozumění a podporu. „V současnosti 

také nabízíme vyzvednutí léků lidem, kteří nemají možnost si je 

zajistit jinak,“ doplňuje vedoucí služby Martina Pospíšilová. Pomoc je 

pro klienty bezplatná. Lidem, kterým aktuální události prohlubují 

životní potíže, neorientují se v nařízeních a pokynech vlády nebo jsou 

sužováni strachem a obavami, je k dispozici také Linka důvěry. Na 

telefonních číslech 516 410 668 a 737 234 078 mohou lidé nepřetržitě 

konzultovat obtížné životní situace. Linka se nyní zaměřuje i na 

problémy, které způsobuje vyhlášení nouzového stavu, karantény a 

zavádění preventivních opatření k zastavení šíření nemoci COVID-19 

kromě řešení zdravotních problémů. Na linku se nově mohou obracet 

také lidé s nabídkou konkrétní pomoci.  

                                   Ing. Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko“ 

 

Tříkrálová sbírka 

  

Na začátku ledna 2020 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. V 

naší obci bylo vybráno 8 970,-Kč. Děkujeme všem dárcům               

a koledníkům za pomoc při organizování letošní Tříkrálové 

sbírky. 

 

Poděkování od charity Tišnov: 

„Ráda bych Vám jménem naší oblastní charity poděkovala za letošní 

ročník Tříkrálové sbírky. Společně s dobrovolníky, obcemi a 

farnostmi se nám v letošním roce podařilo získat ze zapečetěných 

pokladniček krásnou částku 1 805 900 Kč. Získané prostředky nám 

umožní další rozvoj našich služeb a především nám v proměnlivém 

dotačním prostředí poskytnou potřebnou jistotu, že budeme moci naše 

služby poskytovat i nadále v takovém rozsahu a kvalitě, na kterou jsou 

vaši občané zvyklí. 

Informace o našich záměrech a realizovaných projektech můžete najít 

na našem webu www.tisnov.charita.cz. 

http://www.tisnov.charita.cz/


Děkujeme za přijetí Tříkrálové sbírky, za čas, který jste realizaci 

sbírky u vás na obci věnovali, děkujeme za vaši podporu i důvěru. 

Předejte prosím naše poděkování i vašim občanům. Velice si vážíme 

naší vzájemné spolupráce. 

Ing. Jaroslava Klapalová, ředitelka“ 

 

Ostatky 2020 

V neděli 23. 2. 2020 prošel obcí při hojné účasti masek maškarní 

průvod, při kterém jste do kasičky přispěli částkou 6 736,- Kč. 

Darované peníze budou opět použity na podporu plánovaných aktivit 

v obci. Všem děkujeme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Obecní stránky 

 

Nové stránky obce naleznete na adrese https://obeclube.cz/ 

 

 

 

Připojení 250Mb/s 

 

Společnost CETIN a.s. právě úspěšně dokončila modernizaci pevné 

telekomunikační sítě v naší obci. Občané obce mohou na svých 

telefonních přípojkách nově využít navýšené rychlosti připojení až 

250 Mb/s (konkrétní rychlost závisí na vzdálenosti rezidentního 

objektu od rDSLAMu). Společnost CETIN a.s. - neboli Česká 

telekomunikační infrastruktura, je vlastníkem a provozovatelem 

největší telekomunikační infrastruktury v České republice. CETIN je 

velkoobchodní operátor s otevřenou sítí. Na síti CETINu tak nabízejí 

koncovým zákazníkům své služby smluvní partneři – operátoři, které 

jistě dobře znáte (O2, Vodafone, T-Mobile, Nej.cz, AVONET, a 13 

dalších). V nabízeném produktovém portfoliu těchto poskytovatelů je 

internet, IPTV (TV přenášená po internetu), hlasové služby (pevné 

linky a mobilní služby) a další produkty. Počet těchto poskytovatelů 

stále narůstá a jejich kompletní seznam, včetně jejich produktových 

nabídek naleznete na odkazu: www.zrychlujemecesko.cz 

 

https://obeclube.cz/
http://www.zrychlujemecesko.cz/


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 NO včetně vysloužilých elektrospotřebičů a pneumatik 

proběhne dne 14. 5. 2020 od 15.00 do 15.30.  

 textilní materiály znečištěné nebezpečnými látkami 

 olej 

 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:  

úterý a pátek  od 10:10 do 10:20 před OÚ  

 

 

Hasičská výzbroj 

 

Občané mají možnost si odkoupit vyřazenou hasičskou výstroj. 

Vzhledem k malému zájmu obec snížila ceny vyřazeného materiálu. 

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 p. Jaroslava Zemana. 

 

Ceník dřevo 2020 Cena za m
3 

Potěžební zbytky  0 Kč/ m
3
 

Palivo jehličnaté, měkké listnaté – samovýroba  1 Kč/ m
3
 

Vyrobené  300 Kč/ m
3
 

Listnaté tvrdé  - samovýroba 600 Kč/ m
3
 

Vyrobené  1 100 Kč/ m
3
 

Smrk kulatina kůrovec  800 Kč/ m
3
 

Smrk kulatina kůrovec výběr 1 100 Kč/ m
3
 

 

Ceník prací jaro 2020 
 

Pálení klestu  80 Kč za 1 m
3
 

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. 

 

Knihovna  

 

V průběhu roku 2019 se uskutečnilo 51návštěv čtenářů. Bylo 

vypůjčeno celkem 149 knih, 53 časopisů a 1 kronika. Počet aktivních 

registrovaných čtenářů je 22.  Knižní fond se rozšířil celkem o 32 

nově zakoupených knih. Formou placené remitendy bylo získáno 6 

titulů časopisů, zdarma na základě dohody s vydavatelem 3 časopisy a 

formou sponzorského daru další 3. Podrobnější informace naleznete 

na webu knihovny - http://www.lube.knihovna.cz/.  

Finanční podpora knihovny ze strany obce bude v letošním roce činit  

9 tisíc Kč.   

 

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.  

 

 

 

 

http://www.lube.knihovna.cz/


Zastupitelstvo řešilo a řeší 

 Dne 3. února 2020 proběhlo závěrečné přezkoumání hospodaření 

obce Lubě ze strany Jihomoravského krajského úřadu. Závěr 

přezkoumání zní: Při přezkoumání hospodaření obce Lubě za rok 

2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, je bez výhrad a nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky za předcházející roky nebo tyto 

nedostatky byly již napraveny. Dne 6. 3. 2020 byl zveřejněn Návrh 

závěrečného účtu za rok 2019. Závěrečný účet naleznete na webu 

obce https://obeclube.cz/hospodareni-obce/#obsah 

Komentář k hospodaření v roce 2019: 

Příjmy obce činily celkem 2 088 860,44 Kč, daňové příjmy  

1 583 314,32 Kč, nedaňové příjmy 504 546,12 Kč, kapitálové 

příjmy 1 000,-Kč.   

Výdaje obce činily 2 508 030,58 Kč, z toho 508 181,79 Kč byly 

kapitálové výdaje. 

Obec v roce 2019 zrekonstruovala klubovnu v hodnotě 

508 661,79Kč. V roce 2019 obec Lubě prodala pozemky v hodnotě 

1000,-kč a koupila pozemky v ceně 2520,-Kč.   

Obec nemá žádné úvěry, půjčky, ani jí nebyly poskytnuty žádné 

návratné výpomoci.   

 

 

 Obec Lubě obdržela v roce 2019 tyto dotace: 

 

43 500,-Kč na opravu kříže u Pánkových, 224 000,-Kč na 

rekonstrukci klubovny, 1 667,-Kč na volby do Evropského 

parlamentu, 33 600,-Kč na obnovu lesního porostu a 5040,-Kč na 

úklid klestí.  

 

 Obec poskytla v roce 2019 tyto příspěvky: 

 

500,-Kč pro MAS Moravský kras, 2 960,- Kč SMS ČR, 2 500,- Kč 

příspěvek městu Blanko na sociální prevenci, 36 940,-Kč pro 

Svazek vodovodů a kanalizací Boskovice, 8 000,-Kč příspěvek na 

zajištění jednotky SDH obci Černá Hora, 5x příspěvek na vývoz 

jímky, ve výši 500,-Kč na objekt.  

 

https://obeclube.cz/hospodareni-obce/#obsah


 

 Obecně závazné vyhlášky 

 

Dne 6. 1. 2020 vydalo Zastupitelstvo obce Lubě Obecně závaznou 

vyhlášku obce Lubě č. 1/2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Jde o upřesnění o osvobození od poplatku a 

to takto:  

Od poplatku se osvobozují: 

a) fyzická osoba ve výkonu trestu odnětí svobody  

b) fyzická osoba, která je přihlášená v obci, která se po dobu 

delší než 9 měsíců nepřetržitě zdržuje v zahraničí  

c) fyzická osoba, která má pobyt v sídle ohlašovny obce, to je na 

Obecním úřadě Lubě, Lubě č. p. 15, PSČ 679 21  

d) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k 

individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 

hlášena k pobytu žádná osoba na území obce Lubě a zároveň 

je poplatník jako fyzická osoba žijící v obci.  

Přesné znění Obecně závazných vyhlášek najdete na webových 

stránkách obce Lubě https://obeclube.cz/obecne-zavazne-

vyhlasky/#obsah 

 

 Obec byla požádána městem Blansko, odborem sociálních věcí o 

příspěvek ve výši 3 000,- Kč na spolufinancování sociálních služeb.  

Na základě tzv. solidárního systému, dle počtu obyvatel dané obce 

byla stanovena výše příspěvku pro obec Lubě na 3 000,- Kč, jedná 

se o služby sociálního poradenství a prevence. Obec Lubě bude i 

nadále přispívat na tyto služby. 

 

 Lesní práce  
 

Proběhlo částečné osázení a nátěr stromků. Těžba bude pokračovat 

podle potřeby a aktuálního stavu. V prosinci bylo vysázeno  a 

natřeno 725 kusů smrků, byla vyklizena paseka, proběhla oprava 

oplocenek. Proběhlo kácení v lokalitě Zlodějka a v singulárním 

lese. Další těžba je plánovaná ve Zlodějce, následně bude lokalita 

https://obeclube.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/#obsah
https://obeclube.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/#obsah


osázena listnatými stromy. Dále je plánovaná výsadba na Jedůvce. 

Vzhledem k nepříznivému počasí lesní práce nepokračují podle 

plánu.  

 

 Požární nádrž  
 

Zastupitelstvo stále hledá vhodné řešení, jak zamezit prosakování 

spodní vody do nádrže. Podvrtání pod dnem s umístěním trubek na 

odvod spodní vody nebylo firmou provádějící tuto činnost 

doporučeno. Hrozí zanesení trubek. Bylo navrhnuto odizolování 

čelní strany nádrže nebo vybourání dna, kde by bylo vybudováno 

štěrkové lože a znovu položen beton. Tuto variantu navrhl p. 

Homolka. Zastupitelstvo se obává, že by byla tímto zásahem 

narušena stabilita stěn požární nádrže. Proběhl vzorek opískování a 

stanovena cena 330,-Kč/m
2
.  Ve středu 4. března proběhla schůzka 

s p. Judasem, týkající se stavebních prací. Doporučil provedení 

odborné projektové dokumentace. Dále je jednáno s firmou p. 

Zavadil – stříkané sklolamináty (cena za m
2 

1200,-Kč).  

Zastupitelstvo bude dále řešit.  

 

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

odpad, stavební práce provede p. Petrulák. 

 

 Obec zakoupila zametací stroj VARI, u hřiště jsou umístěné nové 

lavičky a stoly. 

 

 

 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. Předpokládané náklady činní 

280 000 Kč. Akce proběhne v období 3/2020 – 11/2020. 

 

 Výběr poplatků dle OZV č. 2/2019, 1/2020, 3/2019 – proběhl na 

Obecním úřadě v neděli 1. března 2020. Dále je možné platit 



převodem na účet. Poplatek za komunální odpad za rok 2020 je 

stanoven ve výši 500,-Kč/osoba a 500,-Kč/rekreační objekt. 

Poplatek za psy je 50,- Kč za prvního psa, 70,-Kč za druhého a 

každého dalšího psa. Termín splatnosti obou poplatků je do 31. 3. 

2020. Forma úhrady poplatků: převodem z účtu - číslo účtu obce: 

156648989/0300, pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: 

popisné číslo domu, chataři číslo evidenční, zpráva pro příjemce: 

jméno a příjmení, počet platících TDO, počet psů. 

 

 Veřejné osvětlení Obec průběžně opravuje nesvítící lampy 

veřejného osvětlení. Žádáme občany, zjistíte-li závadu na veřejném 

osvětlení, nahlaste ji u některého ze zastupitelů. Děkujeme.  

 

 Propachtování  orné půdy v lokalitě Bařina. Obec zveřejnila 

Záměr pachtu pozemku p. č. 227/2, orná půda, o rozloze 127 m
2
. 

 

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

zasedání Zastupitelstva, které se koná vždy pravidelně první pondělí 

v měsíci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, Bc. 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

