
 

 

 

Velikonoce 2019                                                                            číslo 36 

  

Léčivé byliny v naší přírodě 

přednáška Ing. Pavla Musila 

v sobotu 6. dubna 2019 

od 18 hodin 

v hospůdce  U Koupaliště 

Sběr odpadků  

Sběr odpadků se uskuteční za příznivého počasí v pátek 12. dubna 2019            

v 17:00. Uklidíme okolí obce a přivítáme tak letošní jaro. Sraz u Obecního 

úřadu. 

Výlet do Olomouce  

Sdružení žen Lubě a OÚ Lubě zve všechny občany 28. dubna 2019 na výlet do 

Olomouce. Přihlášky a více informací v úředních hodinách na Obecním úřadě.  

Pálení čarodějnic  

Dne 30. dubna 2019 zveme všechny malé i velké k posezení u ohně za 

hospůdkou U Koupaliště. Doufáme, že tak jako každý rok, nebude chybět 

přehlídka čarodějnic od našich dětí. Jste srdečně zváni.  

NAŠE VESNICE 



Den matek  

Pro naše milé maminky, babičky a prababičky připravíme 12. května 2019        

v 14:00 příjemné posezení u kávy v hospůdce U Koupaliště. O program se opět 

postarají děti. Srdečně Vás všechny zveme.  

Den dětí  

Zábavné odpoledne plné her přichystáme pro děti v neděli 2. června 2019         

v 14:00 před hospůdkou U Koupaliště. Připravena bude nejen spousta úkolů a 

soutěží, ale i drobné odměny a malé občerstvení. Zveme nejen děti všech 

věkových kategorií, ale i rodiče a prarodiče.  

Velkoobjemový odpad 
 

Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn od 12. do 14. dubna 2019 u 

Obecního úřadu. 

 

Mobilní sběr nebezpečných odpadů  
 

Proběhne ve čtvrtek 16. května 2019 od 15.00 do 15.30 u Obecního úřadu. 

 

Tříkrálová sbírka 

 

Dne 5. ledna 2019 proběhla v obci Tříkrálová sbírka, celkem bylo vybráno 

7 802,- Kč. Děkujeme všem dárcům a koledníkům za pomoc při 

organizování letošní Tříkrálové sbírky.  

 

 

 

 

 

 



Ostatky 2019 

  
 

V neděli 3. 3. 2019 prošel obcí za nádherného počasí a hojné účasti masek 

maškarní průvod, při kterém jste do kasičky přispěli částkou 6 819,- Kč. 

Darované peníze budou opět použity na podporu plánovaných aktivit v obci, 

jako je Sběr odpadků, Den matek, Den dětí, nákup svíček na Betlémské světlo 

atd. Všem děkujeme.  

 

Přednáška „Apollo, tenkrát na Měsíci“ 
  

V pátek 1. března proběhla beseda s Ing. Tomášem Přibylem na téma „Apollo, 

tenkrát na Měsíci“. I přes menší účast měla beseda velký úspěch. Pan inženýr 

Přibyl hovořil o tom, jak let člověka na Měsíc změnil svět, v němž žijeme, o 

velkých výzvách, které řešili inženýři a technici před startem Apolla, až po nové 

technologie, které byly díky těmto letům objeveny a my je dnes běžně 

využíváme.  

 

GDPR – blahopřání k výročí 

 

Podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) musí mít Obecní 

úřad písemný souhlas od jubilantů, kterým bude hrát v místním rozhlase. 

Prosíme spoluobčany o vstřícnost při udělování souhlasu. Obec má připravený 



tiskopis, který podepíšete, a na základě uděleného souhlasu, Vám bude veřejně 

blahopřáno v místním rozhlase k životnímu výročí, tak jako v minulých letech.  

 

Ceník dřeva 2019  

Potěžební zbytky     zdarma 

Palivo jehličnaté, měkké listnaté  100,-Kč/m
3
  samovýroba 

Palivo jehličnaté, měkké listnaté  550,-Kč/m
3
  vyrobené 

Listnaté tvrdé     600,- Kč/m
3
  samovýroba 

Listnaté tvrdé          1100,-Kč/m
3
  vyrobené 

Smrk kulatina kůrovec    1 000,- Kč/m
3 

Smrk kulatina kůrovec výběr   1 300,- Kč/m
3 

 

Ceny budou průběžně aktualizovány, dle situace na trhu.  

 

Ceník prací v lese jaro 2019 

Pálení klestu      80,- Kč/m
3 

sázení stromků     5,60Kč za kus 

stavba oplocení     50,-Kč za metr 

vyžínání řadové     6000,- až 7000,- za  1ha 

vyžínání celoplošné    10 000 až 12 000,- za 1 ha 

cena se určí dle výšky sazenic a buřeně 

I pro letošní rok hledáme brigádníky na práci v lese.  

Bližší informace u p. J. Zemana. 

 

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.  

 

Knihovna  

Výpůjční doba knihovny je v úterý od 18.00 do 19.00. V knihovně je 

registrováno celkem 20 uživatelů, v loňském roce bylo vypůjčeno celkem 282 

knih a 49 časopisů.  Knižní fond se rozšířil celkem o 53 nových knih, z toho 33 

zakoupených v celkové hodnotě 7 007,-Kč a 20 knih získaných darem. 

Podrobnější informace naleznete na webu knihovny - 

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

Finanční podpora knihovny ze strany obce bude v letošním roce vyšší o 2 tisíce 

korun. Obci byla předána zpráva o činnosti knihovny.  

 

Programová dotace na vývoz domovní jímky a ČOV 

Na podporu vývozu domovních jímek nebo ČOV schválila obec v únoru 

programovou dotaci pro letošní rok.   

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. 2019.  

 

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.   

 

  

Poplatek za svoz komunálního odpadu a psy  
Poplatek za komunální odpad za rok 2019 je stanoven OZV č. 3/2012 ve výši 

450,-Kč/osoba a 450,-Kč/rekreační objekt. 

Poplatek za psy je 50,- Kč za prvního psa, 60,-Kč za druhého a každého dalšího 

psa. Termín splatnosti obou poplatků byl do 31. 3. 2019. Pokud jste poplatek 

ještě neuhradili, máte možnost buď hotově na Obecním úřadě Lubě, případně na 

pokladně obce u p. Koupé nebo převodem z účtu - číslo účtu 156648989/0300, 

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


pro identifikaci platby uveďte variabilní symbol: popisné číslo domu, chataři 

číslo evidenční. 

Dle OZV č. 3/2012  jsou od poplatku osvobozeni:  

a) fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt, ale v místě trvalého 

pobytu se prokazatelně nezdržuje po dobu nejméně 6 měsíců a zároveň její 

pobyt není znám nebo uhradila poplatek za komunální odpad jiné obci  

b) fyzická osoba ve výkonu trestu odnětí svobody  

c) fyzická osoba, která má na území obce trvalý pobyt, a která se po dobu delší 

než 6 měsíců nepřetržitě zdržuje v zahraničí  

d) fyzická osoba, která má úředně stanovený trvalý pobyt v sídle ohlašovny 

obce, to je na Obecním úřadě Lubě, Lubě č.p. 15, PSČ 679 21  

e) 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 podle čl. 2, odst.1 písm. a) OZV č. 3/2012 

f) fyzická osoba, která pobývá déle než 6 měsíců v zařízení pro dlouhodobou 

sociální a zdravotní péči  

g) fyzická osoba podle čl. 2 odst.1 písm. a) bod 2, 3 a 4 OZV č. 3/2012, která 

pobývá v obci po dobu kratší než 6 měsíců.  

 

Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. zvýšila od roku 2019 ceny za svoz odpadů. 

Z toho důvodu bude nutné vypracovat novou obecně závaznou vyhlášku.  

 

PROSÍM VYUŽÍVEJTE MOŽNOSTI TŘÍDĚNÍ ODPADU. 

 

 

VAS SMS Info 

Vodárenská akciová společnost, a. s., zprovoznila novou službu – VAS SMS 

Info. V případě plánované odstávky na vodovodní síti v místě Vašeho bydliště 

budete informováni pomocí SMS zprávy. Dosud jste se o těchto událostech 

mohli dozvědět například z webových stránek nebo z informací vkládaných do 

schránek. VAS připravuje toto upozornění v budoucnu rozšířit i o informaci o 

odstávce z důvodu nečekané havárie. 

Nová služba je dostupná pro všechny odběratele VAS, a.s. Stačí se registrovat 

přes formulář, který  najdete na našich webových 

stránkách http://vodarenska.cz/cs/info/sms-info, nebo si jej můžete vyplnit 

osobně na zákaznickém centru v Boskovicích, ul. 17. listopadu 14 nebo na 

zákaznickém oddělení v Blansku, Poříčí 20a. 

 

 

http://vodarenska.cz/cs/info/sms-info


Informace ze Zastupitelstva 
 

Zastupitelstvo řešilo 

 Na krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 

stavebního řádu, byly podány připomínky ke Zprávě o uplatňování Zásad 

územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 – 12/2018. Ve 

stručnosti obec Lubě nesouhlasí s vybudováním „Německé“ varianty D43 

je pro variantu „ Optimalizovanou“. 

 

 Obec podepsala Pachtovní smlouvu na pozemky p. č. 254/3, 254/13 a část 

pozemků cca 1000m
2
 p. č. 204/1. 

 

 

Zastupitelstvo řeší 

 Dne 20. 2. 2019 obec obdržela písemnou žádost o  částečný příspěvek na 

zajištění provozu pojízdné prodejny – Pekárny Blansko a.s. Jako důvod je 

uvedeno, že služba je nerentabilní. Mimo jiné je v žádosti uvedeno, že 

přednost budou mít obce, kde je velký zájem zákazníků a obce, které 

poskytnou příspěvek na provoz pojízdné prodejny formou příspěvku nebo 

daru. Zastupitelstvo rozhodlo o daru v hodnotě 5 tis. Kč, byla schválena 

darovací smlouva.  

Jihomoravský kraj vyhlásil Dotační program Podpora provozu 

venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019. Pro nás je 

tento program nevhodný vzhledem k minimální částce dotace 25 tis. Kč, 

což je 50% z celkového objemu použitých peněz. Z tohoto důvodu se obec 

rozhodla o dotaci nežádat.  

 Byla podána žádost o dotaci z dotačního programu Podpora rozvoje 

venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019, dotační titul – Výstavba, 

obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Akce je 

nazvána Rozšíření a zateplení klubovny. Celkové předpokládané výdaje 

jsou 449 500,-Kč. Předpokládaná výše dotace je 224 000,-Kč. Jedná se o 

vytvoření pergoly pro venkovní posezení v prostoru za hospodou a 

zateplení půdy klubovny. Zateplení půdy klubovny již proběhlo. Výsledná 

cena byla 84 570,-Kč. Zednické práce k rozšíření klubovny, provede p. 

Michal Petrulák. Předpokládaná cena 97 944,-Kč. Jedná se o položení 

dlažby, vybudování patek, uložení kanalizace a obrubníků. Tesařské práce 

k rozšíření klubovny provede Tesařství - Pavel Caudr, předpokládaná cena 

je 149 500,-Kč. Dřevo na tesařské práce bylo použito z obecního lesa. 
 



 Byla podána žádost o dotaci z dotačního programu Podpora památek 

místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019, Oprava 

kamenného kříže u Pánkových. Celkové předpokládané výdaje jsou        

92 500,-Kč. Předpokládaná výše dotace je 46 000,-Kč. Práce na opravě 

provádí  firma  KÁMEN design  s.r.o., Olomučany. Po odstranění barvy 

bylo zjištěno, že část kříže je z pískovce a část z mramoru. Obec se snažila 

zjistit původní text na přední desce, což se nepodařilo, z toho důvodu byl 

vybrán verš z bible. Já  jsem cesta, pravda a život. Jan 14.6.  

 V letošním roce bylo vytěženo z obecního lesa už 360,5 m
3
 smrku 

napadeného kůrovcem. Prodáno bylo převážně paní Markétě Stejskalové 

z Lhoty u Lysic. Výkupní ceny dřeva jsou vzhledem ke kůrovcové 

kalamitě na velice nízké úrovni. Surové kmeny se prodávají za cenu cca 

450,-  Kč/m
3
, horší kulatina, které bylo celkem 123,56/m

3
 byla prodána za 

cenu 800,- Kč/m3, 45,20 m
3
 bylo prodáno za 825,- Kč/m

3
 a  43,96 m

3
 

bylo prodáno za 1 350,- Kč/m
3
. Dále bylo prodáno 31,14 m

3
 borovice za 1 

300,-/m
3
.  Tyto ceny neobsahují náklady na těžbu a přibližování. Většina 

těžby byla provedena harvestorem firmou JK Harvestink. Těžbu stromů 

nepřístupných pro harvestor provedl J. Zeman. Cena těžby a přibližování 

se pohybuje kolem  400,- Kč za m
3
 bez DPH. 13,74 m

3
 bylo použito na 

výrobu vazby přístřešku za hospodou. Klest na vzniklých pasekách bude 

štěpkován harvestorovou technikou. Na tuto práci bude obec žádat o 

dotaci ve výši 7 200,- Kč.   Paseky budou osázeny převážně dubem. Pro 

jarní období se plánuje výsadba 2 800 kusů dubů. Na výsadby bude také 

žádána dotace, která je aktuálně poskytována ve výši 12,- Kč na sazenici. 

Celkem bude pro osázení pasek potřeba asi 6 000 stromků. Obec přivítá 

jakoukoliv brigádnickou výpomoc na sázení a ošetřování mladých 

porostů. Za zasázení 1 stromku je určena odměna 5,60 Kč. Práce jsou 

vhodné i pro mládež. Zájemci o přivýdělek v lese se mohou hlásit na 

Obecním úřadě nebo přímo u Jaroslava Zemana, ml.. Na webových 

stránkách obce jsou zveřejněny  odměny i za další druhy pěstebních prací. 

Občané také mohou požádat o odkup jak zpracovaného tak 

nezpracovaného dřeva ve všech kvalitách.   

 Byla oslovena firma Koral, která zpracovala nabídku materiálu na opravy 

požární nádrže. Cenový návrh na materiál je celkem 163 660,-Kč, jednalo 

by se o sklolaminát. Budou probíhat další upřesňující jednání.  

 Obecní úřad vydal Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 

les na soukromém pozemku p. č. 137. 

 SÚS Jmk plánuje v roce 2019 I. etapu opravy silnice III/37719 Žernovník 

– Lubě – Unín, jedná se pouze o úsek Unín - Hluboké Dvory. Další části 

by měly pokračovat v následujících letech.  



 Byla podepsána Smlouva o hostingových službách s firmou FPO s.r.o., 

Smetanova Blansko. 

 Moravské zemské muzeum v Brně se na nás obrátilo s prosbou o povolení 

menšího paleontologického průzkumu v oblasti cca 300 m jižně a severně 

od okraje naší obce, kde ve skalních výchozech byly v minulosti nalézány 

zbytky prvohorní fauny a flóry (300 mil. let staré). Lokalita je známá již 

od konce 19. století a i nadále má velký potenciál z hlediska poznání 

života v prvohorách.  Průzkum již probíhá, po ukončení je dohodnutá 

beseda s občany na dané téma.  

 Proběhla inventarizace majetku obce Lubě. 

 Valnou hromadou České spořitelny bylo dne 3. 10. 2018 rozhodnuto o 

nuceném odkupu akcií společností Erste Group Bank AG.  Dne 6. 11. 

2018 proběhla korporátní akce, akcie byly odkoupeny za hodnotu 1 328,- 

Kč za akcii. Obec Lubě vlastnila 200 kusů akcií. Bude zrušen účet u 

Patria Finance a.s. 

 Probíhá správní řízení o zrušení místa trvalého bydliště u čísla popisného 

11, na základě žádosti bude vydáno vyjádření ke změně užívání stavby a 

přiděleno nové číslo evidenční č. 8 k zemědělské stavbě. 

 Telekomunikační přípojka a NN přípojka pro nový rozvaděč  u křížku 

bude přemístěna na pozemek naproti nadzemnímu hydrantu, přemístění 

má proběhnout do 31. července 2019.  

 

 

 

Schválený rozpočet obce Lubě pro rok 2019 

příjmy  v tisících Kč 

 daň z přilmu FO ze záv. čin. 310,00 

 daň z přilmu FO z podnikání 7,00 

 vybírané srážkou 30,00 

 daň z přilmu PO 260,00 

 daň z přilmu PO za obce 74,30 

 daň z přidané hodnoty 600,00 

 poplatky za komunální odpad 48,00 

 polatek ze psů 0,70 

poplatek  ze vstupného 5,00 

poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 4,50 

správní poplatky 1,10 

daň z hazardních her 7,50 

zrušený odvod z loterií 0,00 

 daň z nemovitostí 110,00 

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

neinv. dotace ze SR 65,40 



ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 0,00 

neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 

investiční přijaté transfery od krajů 0,00 

Podpora ostatních produkčních činností 350,00 

vnitřní obchod 4,00 

zájmová činnost v kultuře 0,00 

ostatní tělovýchovná činnost 1,00 

veřejné osvětlení 0,00 

komunální služby-prodej pozemků,akcie 0,00 

využívání a zneškodňování komun.odpadů-eko kom 11,50 

místní správa 10,50 

příjmy z fin.operací 2,50 

převody vlastním fondům v rozpočtech územ 0,00 

stavy na BÚ k 30.12.2018 1 988,90 

celkem 3891,90 

 

výdaje  v tisících Kč 

ostatní zál.lesního hosp. 100,10 

ostatní záležitosti lesního hospodářství 300,00 

vnitří obchod a služby,CR 35,00 

silnice 500,00 

ostatní záležitosti pozemních komunikací 25,00 

dopravní obslužnost 4,80 

pitná voda 40,00 

odpadní vody a kanalizace 5,00 

knihovny 18,00 

ostatní záležitosti kultury-kronika 3,00 

pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult. povědomí 110,00 

rozhlas a televize 0,60 

kulturní domy a střediska 450,00 

kultura ostatní SPOZ+kniha+oslavy 4,00 

tělovýchvná činnost 2,00 

volný čas 8,00 

veřejné osvětlení 40,00 

územní plán 0,00 

komunální služby 12,00 

sběr a svoz nab. odpadů 12,00 

sběr a svoz komun.odpadů 60,00 

sběr a svoz ostatních odpadů 22,00 

veřejné zeleň 60,00 

ochrana obyvatelstva 5,00 



sbory dobrov.hasičů 20,00 

zastupitelstva obcí 270,00 

volby do OZ 0,00 

volby prezidenda ČR 0,00 

místní správa - OÚ 400,00 

výdaje z fin.operací 8,00 

pojištění nespecifikované 5,00 

převody vlastním fondům v rozpočtech územn 0,00 

ostatní finanční operace 77,30 

finanční vypořádání minulých let 22,20 

rezervy 1 272,90 

celkem 3 891,90 

 

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:  

www.lube.webnode.cz,                                  e-mail obce: ou.lube@seznam.cz   
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