
 

 

 

Zima 2019                                                                                 číslo 38 

  

MIKULÁŠSKÉ HEMŽENÍ 

v sobotu 14. 12. 2019 v 17 hod. 

v areálu U Koupaliště 

vystoupení dětí pod vedením Mgr. Šárky Novotné 

produkty Včelařského kroužku mládeže Lubě – Žernovník 

vánoční dekorace 

svařené víno a punč 

sladké i slané občerstvení  

 

NAŠE VESNICE 



 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2019 

             AŤ PROZÁŘÍ NEJEN VÁŠ DOMOV 

 

Heslo německých skautů pro letošní rok zní „Mír potřebuje 

rozmanitost – společně pro tolerantní společnost“. Odkazuje na 

klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-

Powella. Betlémské světlo v tomto může pomoci jako jeden ze 

symbolů míru a porozumění mezi národy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme Vám, že vánoční pohodu a radost přineseme do Vašich 

domovů v pondělí 23. prosince 2019 v podvečerních hodinách.  

Zveme všechny děti, které se chtějí zúčastnit. Sraz v 16:00                 

u Obecního úřadu. 

 

Svoz domovního odpadu v době vánočních svátků  

Svoz domovního odpadu proběhne v sobotu 21. 12. 2019. 

 

http://www.betlemskesvetlo.cz/


Krmení lesní zvěře  

Vánoční krmení lesní zvěře proběhne 24. 12. 2019 v 10 hod. Sraz na 

mostě u Pařízků.  

Kulečníkový turnaj  

Tradiční kulečníkový turnaj proběhne 27. 12. 2019 od 15 hod. 

v restauraci U Koupaliště. 

Obecní úřad žádá spoluobčany, aby parkovali svá auta tak, aby 

nebránila zimní údržbě místních komunikací.  

Tříkrálová sbírka 

  

Na začátku ledna 2020 proběhne 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. 

 

Sběr použitého kuchyňského oleje 

 Obec Lubě od července 2019 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  

Obec byla upozorněna, že v poslední době se velmi často stává při 

svozu druhotných surovin - zejména plastů, nápojových kartonů, 

papíru že příslušná surovina obsahuje velké množství nesourodých 

(nerecyklovatelných) příměsí. Společnost je po vytřídění na třídící 

lince musí likvidovat na vlastní náklady, které neodpovídají 

dohodnutým cenám za sběr, svoz a odstranění druhotné suroviny. 

Největší množství příměsí je z kategorie „Směsného komunálního 

odpadu“, ale jedná se často i o nebezpečný odpad, není výjimkou ani 

mrtvé zvíře nebo zbytky z domácí zabijačky. Prosíme, aby občané do 

separačních nádob ukládali pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou 

určeny.  

 

Dětský kolotoč  

Občané mají možnost odkoupit vyřazený dětský kolotoč, který byl 

dříve umístěn v areálu U Koupaliště. Cena kolotoče je 500 Kč.  

 

 



Pojízdná prodejna Pekárny Blansko 

Pojízdná prodejna zastavuje v naší obci opět každé pondělí a čtvrtek 

od 12:10 do 12:40 hodin u Obecního úřadu.   

 

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 

Obec nabízí zdarma potěžební zbytky, jehličnany samovýrobou za 

100 Kč/m
3
, listnaté momentálně nejsou k dispozici, případně za 600 

Kč/m
3
. 

 

Programová dotace na vývoz domovní jímky a ČOV 

Na podporu vývozu domovních jímek nebo ČOV má obec vypsanou 

programovou dotaci. Peněžní prostředky budou proplaceny hotově na 

pokladně obce Lubě nejpozději do 26. 12. 2019.  

 

Zastupitelstvo řešilo 

Plán činnosti Zastupitelstva obce Lubě na rok 2020 

 oprava požární nádrže 

 úprava prostoru pro parkování p. č. 80   

 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 projektu „Cesta do 

Žleba“ 

 nákup pozemků vhodných pro obec 

 příprava projektů pro další roky 



 

Schválený rozpočet obce Lubě pro rok 2020 

Příjmy  v tisících Kč 

 daň z přijmu FO ze záv. čin. 330,00 

 daň z přijmu FO z podnikání 7,00 

 vybírané srážkou 30,00 

 daň z přijmu PO 285,00 

 daň z přijmu PO za obce 80,00 

 daň z přidané hodnoty 650,00 

 poplatky za komunální odpad 48,00 

 poplatek ze psů 0,70 

poplatek  ze vstupného 5,00 

poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 4,50 

správní poplatky 1,00 

daň z hazardních her 9,00 

 daň z nemovitostí 110,00 

neinvestiční přijaté transfery 0,00 

neinv. dotace ze SR 65,40 

neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 

investiční přijaté transfery od krajů 0,00 

podpora ostatních produkčních činností 350,00 

vnitřní obchod 0,00 

Silnice 0,00 

zájmová činnost v kultuře 0,00 

ostatní tělovýchovná činnost 1,00 

veřejné osvětlení 0,00 

komunální služby-prodej a pronájem pozemků 0,00 

využívání a zneškodňování komun. Odpadů – Eko-

kom 13,00 

místní správa 10,00 

příjmy z fin. operací 0,40 

převody vlastním fondům v rozpočtech  0,00 

stavy na BÚ k 30.12.2019 1 600,00 

Celkem 3 600,00 

 



Výdaje v tisících Kč  

ostatní zál. lesního hosp. 400,00 

ostatní záležitosti lesního hospodářství 0,00 

vnitřní obchod a služby 5,00 

Silnice 930,00 

ostatní záležitosti pozemních komunikací 225,00 

dopravní obslužnost 4,70 

pitná voda 40,00 

odpadní vody a kanalizace 10,00 

Knihovny 18,00 

ostatní záležitosti kultury-kronika 3,00 

Poříz., zachování a obnova hodnot míst. kult. 

Povědomí 10,00 

rozhlas a televize 11,00 

kulturní domy a střediska 50,00 

kultura ostatní SPOZ, kniha, oslavy 4,00 

tělovýchovná činnost 2,00 

volný čas 8,00 

veřejné osvětlení 40,00 

komunální služby 12,00 

sběr a svoz neb. odpadů 12,00 

sběr a svoz komun. odpadů 60,00 

sběr a svoz ostatních odpadů 22,00 

veřejné zeleň 60,00 

ochrana obyvatelstva 0,00 

krizová opatření 5,00 

sbory dobrov. hasičů 830,00 

zastupitelstva obcí 270,00 

volby do EP 0,00 

místní správa - OÚ 250,00 

výdaje z fin. operací 8,00 

pojištění nespecifikované 5,00 

převody vlastním fondům v rozpočtech  0,00 

ostatní finanční operace 85,00 

finanční vypořádání minulých let 12,40 

Rezervy 207,90 

Celkem 3 600,00 



Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje  - aktualizace č. 1 

Obec Lubě zaslala připomínky k Zásadám územního rozvoje 

Jihomoravského kraje  - aktualizace č. 1. 

Mezi důležité informace v aktualizaci č. 1 patří: 

 byly  zrušeny  všechny  územní  rezervy RDS34  (všechny 

varianty) a byl  vymezen návrhový koridor  ve variantách: 

 DS41-AD43 Kuřim –Lysice (pro var. I/1) – varianta dálniční 

 DS41-B I/43 Kuřim –Lysice (pro var. I/2 a I/3) – varianta 

silniční 

Pro obec Lubě se varianty liší pouze v tom, zda bude, či nebude u 

Žernovníku mimoúrovňová křižovatka (MÚK), jak je uvedeno ve 

zdůvodnění: „Základní stopa kapacitní silnice je shodná jako v 

případě dálniční varianty, řešení se liší v umístění a počtu  MÚK  na 

trase. Kapacitní silnice se v základní podobě  předpokládá jako  čtyř 

pruhová směrově dělená komunikace.  Silniční řešení umožňuje 

umístění více MÚK na trase a také jejich lepší  návaznost  na  stávající  

dopravní  síť  ( MÚK  Čebín u dálniční varianty a MÚK  Kuřim-západ  

u silniční  varianty)  a tím  vytváří  lepší  předpoklady  pro  obsluhu 

přilehlého  území.  Silniční varianta oproti dálniční počítá s umístěním  

MÚK  Žernovník,  MÚK Kníničky a MÚK  Bystrc-jih).“ 



 

 

Obecně závazné vyhlášky 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. 

října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. Na základě novely zákona 

Zastupitelstvo obce Lubě vydalo nové obecně závazné vyhlášky: 

OZV č. 1/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Lubě o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

na území obce Lubě. 

OZV č. 2/2019  - Obecně závazná vyhláška obce Lubě o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů.  



Vzhledem k nákladům v roce 2019 obec navýšila poplatek na 500,-Kč 

za fyzickou osobu nebo za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, 

splatnost je do 31. března příslušného kalendářního roku. Náklady 

v roce 2019 byly 57 051,-Kč, děleno 108 (počet přihlášených osob na 

území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci a 

rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 

528,25 Kč. 

OZV č. 3/2019 – Obecně závazná vyhláška obce Lubě o místním 

poplatku ze psů.  

Sazba poplatku za kalendářní rok činí za jednoho psa 50,-Kč, za 

druhého a každého dalšího psa téhož držitele 70,-Kč. 

OZV č. 4/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Lubě o místním 

poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst obce. 

OZV č. 5/2019 - Obecně závazná vyhláška obce Lubě o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Přesné znění Obecně závazných vyhlášek najdete na webových 

stránkách obce Lubě. 

 

Nákup pozemku  

Zastupitelstvo obce Lubě schválilo Kupní smlouvu na parc. č. 460/3, 

jedná se o 38m
2
, ve Žlebě. Obec počítá v budoucnu se zpevněním 

části cesty do Žleba. Z toho důvodu bude ještě jednáno se dvěma 

majiteli pozemku v této lokalitě.  



Lesní práce  

Proběhl prodej palivového dříví. Nátěrem proti okusu bylo ošetřeno 

480 stromků. Byl pokácen dub na Jedůvce – bude použit na lavičky k 

hřišti. V singulárním lese se objevil kůrovec, bude jednáno o těžbě. Ve 

Žlebě byly dokáceny jedle. Proběhlo vyžinování pasek. Je plánovaná 

výsadba stromků.  

 

Inventarizace 

Inventarizační komise byla ustanovena ve složení Libuše Koupá 

předseda komise, členové Bc. Dagmar Zhořová a Ing. Pavel Macháč.  

Z majetku obce byl vyřazen starý křovinořez, kompostér,  

basketbalový koš, ventilátor v klubovně.  

 

Nádoby na zimní posyp  

Byly umístěny nové nádoby na zimní posyp. 

 

Požární nádrž  

Obec plánuje v roce 2020 provést opravu požární nádrže, vzhledem 

k intenzivnímu úniku vody. Byla oslovena firma David Příhoda – 

Stříkané sklolamináty. Cenová nabídka činí 498 600 Kč a odhadovaná 

doba prací je 4 týdny. Pro nástřik sklolaminátu je třeba upravit 

stávající povrch požární nádrže, který je nevyhovující. Opískováním 

je nutné zbavit povrch modré bazénové barvy, dále opravit díry a 

praskliny. Sklolaminát je možné aplikovat pouze na suchý povrch, 

proto je třeba bazén na podzim vypustit a nechat ho do  jara vysychat. 



Řeší se, jak zamezit pronikání spodní vody, tak aby bylo možné nanést 

sklolaminát. Máte-li radu, ozvěte se.  Hasičský záchranný sbor v 

Blansko vydal souhlas s vypuštění požární nádrže na dobu oprav.  

 

 

Webové stránky obce 

Webové stránky obce nesplňují zákonné povinnosti. Nejsou 

bezbariérové a nesplňují tedy požadavky na přístup pro 

handicapované osoby. Z tohoto důvodu byly osloveny firmy Obce na 

webu a Galileo corporation s.r.o. a Obce na webu.  

Pro realizaci nových webových stránek byla vybrána firma Obce na 

webu s.r.o.. Byla zvolena grafická podoba stránek v barvách obecního 

znaku.  

Správa a údržba silnic JmK  

Na žádost obce byla v horní části obce instalována svodidla. Silnice 

III/37719, na dotaz obce a žádost o úpravu komunikace bylo písemně 

odpovězeno takto: 

Stavba oprava silnice „III/37719 Žernovník – Lubě – Unín“ je 

zařazena v zásobníku souvislých oprav vozovek silnic II. a III. třídy. 

V roce 2019 se podařilo opravit z této stavby 2 úseky a sice Lubě – 

Hluboké Dvory a Hluboké Dvory – Unín. Celková délka 

opravovaných úseků činí 3,013 km, finanční náklady dosáhly výše 

8.772 tis. Kč vč. DPH.  



Na opravu zbývajícího úseku silnice III/37719 Žernovník – Lubě 

v délce cca 2 km, který uvádíte na Vaší žádosti a který je pro 

obyvatele Vaší obce důležitý, je zapotřebí finanční částky ve výši cca 

6 mil. Kč. Realizace této opravy může být provedena v závislosti na 

výši finančních prostředků, které budou v rozpočtu Jihomoravského 

kraje vyčleněny na souvislé opravy silnic II. a III. třídy v r. 2020.  

Silničních úseků s podobným stavebně technickým stavem je 

v Jihomoravském kraji více a je třeba zodpovědně zvažovat použití 

finančních prostředků, kterých je na souvislé opravy povrchů trvalý 

nedostatek.  

 

Výběr poplatků TDO 

Obec má uhrazeno od všech poplatníků.   

 

Veřejné osvětlení 

Obec průběžně opravuje nesvítící lampy veřejného osvětlení. Žádáme 

občany, zjistíte-li závadu na veřejném osvětlení, nahlaste ji u 

některého ze zastupitelů. Děkujeme.  

 

Úprava okolí kříže  

 

Byla položena přídlažba u kříže. Proběhne závěrečná úprava okolí.  



 

Klubovna – nové dveře 

Vzhledem k tomu, že na akci „Rozšíření klubovny“, která je částečně 

hrazena z dotace Jmk, jsou ještě nevyužité finanční prostředky 

Zastupitelstvo rozhodlo o výměně dveří u toalet.  

 

 

Nový rozvaděč 

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  provádí na 

území obce stavbu „Telekomunikační přípojka a NN přípojka pro 

nový rozvaděč“ na pozemku p.č. 25/1. Jedná se o stavbu DSLAMu, 

kde nemůžou použít starou skříň a je nutno dodat novou. Nutné je i 

elektrické připojení z nejbližšího sloupu  elektrického vedení. Bude 

následovat zavedení technologie, propojování a kontrola, zda spolu 

všechna optická vlákna správně komunikují, a v posledním kroku 

integrace DSLAMu do sítě.  Do obce jsou nahrazeny staré metalické 

(telefonní) kabely optickými, které jsou schopny přenášet velké 

objemy dat. Přímo do domácností stále vedou původní metalické a 

mají jen omezenou přenosovou rychlost. Po uvedení do provozu bude 

v obci přístupný rychlejší internet. 

 

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

zasedání Zastupitelstva, které se koná vždy pravidelně první pondělí 

v měsíci.  

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.  

 

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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