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Betlémské Světlo 2020
Pokoj ve mně – pokoj s tebou
Vzhledem k současnému vývoji epidemie proběhl v sobotu 12.
prosince 2020 od 14 hodin místo mezinárodního setkání skautských
delegací v Rakousku online stream z ekumenické bohoslužby v
Salzburgu. Vlastní předávání plamínku Betlémského světla proběhlo
na hraničním přechodu Drasenhofen – Mikulov v neděli 13. prosince.
Roznos Betlémského světla proběhne v naší obci ve středu 23.
prosince v podvečerních hodinách. Roznášení proběhne v omezeném
počtu osob a s co nejmenším kontaktem. Roznášející zazvoní, položí
Betlémské světlo v nádobě ke dveřím a počkají, až si světlo
převezmete.

Svoz domovního odpadu v době vánočních svátků
Svoz domovního odpadu proběhne v úterý 22. 12. 2020.

Obecní úřad žádá spoluobčany, aby parkovali svá auta
tak, aby nebránila zimní údržbě místních komunikací.
Tříkrálová sbírka

Na začátku ledna 2021 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. Organizace bude upřesněna, dle
epidemiologické situace.

Pojízdná prodejna Pekárny Blansko
Pojízdná prodejna zastavuje v naší obci opět každé
úterý a pátek od 10:10 do 10:20 hodin u Obecního
úřadu.

Pojízdná prodejna Pekárny Blansko od 24. 12. 2020
do 3. 1. 2021 nepojede.

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, 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.

Samovýroba dřeva
Obec nabízí zdarma potěžební zbytky, jehličnany samovýrobou za
1 Kč/m3.

Zastupitelstvo řešilo
Plán činnosti Zastupitelstva obce Lubě na rok 2021
• úprava svodů pro dešťovou vodu
• 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, cesta na stráni

• nákup pozemků vhodných pro obec
• příprava projektů pro další roky

Schválený rozpočet obce Lubě pro rok 2021
Příjmy
daň z přijmu FO ze záv. čin.
daň z přijmu FO z podnikání
vybírané srážkou
daň z přijmu PO
daň z přijmu PO za obce
daň z přidané hodnoty
poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek ze vstupného
poplatek za povolení k vjezdu do vybraných
správní poplatky
daň z hazardních her
daň z nemovitostí
neinvestiční přijaté transfery
neinv. dotace ze SR
podpora ostatních produkčních činností
zájmová činnost v kultuře
ostatní tělovýchovná činnost
veřejné osvětlení
komunální služby-prodej a pronájem pozemků
využívání a zneškodňování komun. Odpadů – Ekokom
místní správa
příjmy z fin. operací
Celkem předpokládané příjmy
stavy na BÚ k 30.12.2020

v tisících Kč
300,00
5,00
30,00
250,00
100,00
650,00
54,00
1,00
5,00
4,50
1,00
9,00
110,00
0,00
68,10
350,00
0,00
1,00
0,00
30,00
21,00
10,00
0,40
1 800,00
1 000,00

Výdaje
ostatní zál. lesního hosp.
ostatní záležitosti lesního hospodářství
vnitřní obchod a služby
Silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací
dopravní obslužnost
pitná voda
odpadní vody a kanalizace
Knihovny
ostatní záležitosti kultury-kronika
Poříz., zachování a obnova hodnot míst. kult.
Povědomí
rozhlas a televize
kulturní domy a střediska
kultura ostatní SPOZ, kniha, oslavy
tělovýchovná činnost
volný čas
veřejné osvětlení
komunální služby
sběr a svoz neb. odpadů
sběr a svoz komun. odpadů
sběr a svoz ostatních odpadů
veřejné zeleň
krizová opatření
sbory dobrov. hasičů
zastupitelstva obcí
místní správa - OÚ
výdaje z fin. operací
pojištění nespecifikované

v tisících Kč
200,00
5,00
10,00
10,00
10,00
4,60
40,00
410,00
18,00
3,00
40,00
11,00
250,00
4,00
2,00
8,00
40,00
350,00
12,00
60,00
22,00
80,00
5,00
20,00
300,00
250,00
8,00
5,00

ostatní finanční operace
finanční vypořádání minulých let
Rezervy
Celkem

100,00
10,00
522,40
2 800,00

Obrubníky
Obec nabízí k prodeji staré obrubníky 10Kč/ks.
Knihovna
Naše knihovnice, MVDr. Jana Dvořáková, převzala 2. prosince 2020
ocenění za 20 let vedení knihovny a poskytování moderních
informačních služeb v obci od Kulturního zařízení města Boskovice
a Městské knihovny Boskovice.
Zastupitelstvo obce paní Dvořákové děkuje za skvělou práci při
vedení knihovny a těší se na další spolupráci.
Knihovna je opět z důvodů nařízení vlády uzavřena. Pro aktuální
informace sledujte web: http://lube.knihovna.cz/.
Zakoupené knižní novinky:
• Ilona Prath-Krejčová - Zahrada přírodní, okrasná, užitková
• Andor Šándor - Jak přežít nejen teroristický útok
• Peter May - Karanténa
• Olga Krumlovská - Místa, která léčí
• Martin Vopěnka - Přežít civilizaci
• Karin Lednická - Šikmý kostel
• Tereza Ramba - Dobrodruhům
• Ferdinand Leffler - Zelené pokoje
• Vojtěch Matocha – Prašina
• Pavla Horáková - Teorie podivnosti

Vyřazené knihy, které si mohou obyvatelé zdarma rozebrat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E. Kačírková – Povídky s tajemstvím
E. Fiker – Stráž na psí skále
A. Ransome – Záhadné vody
D. J. Novotný – Jak nevyloupit poštu
J. Šmíd – Noc na rohu dvaadevadesáté
Z. Grey – V džungli, Hřmící stádo
K. Klostermann – Ze světa lesních samot
E. Štorch – Hrdina Nik
E. Huner – Spousta malých darebů
J. H. Chase – Operace fíkový list
G. deBalzac – Ztracené iluse
G. deMaupassant – Miláček
J. London – Bílí tesák
G. Žabka – Rady do prázdného batohu
H. Prošková – Záhada obří číše, Zlá panenka
E. D. Biggers – Vražda v Honolulu
E. Ferrarsová – Kdo je můj muž?
T. Andersen – Náhodné svědectví
R. Bernard – Nezdárný syn
M. G. Eberhartová – Dům na střeše
J. V. deWetering – Masakr v Maine
V. Muller – Vyprávění o národním divadle
Malá kronika Anny Magdaleny Bachové
J. Tomeček – Pod perutí orla, Vuí se směje
K. Světlá – Nemodlenec
J. Čelůstka – Až zazvoní volání
J. Vrba – Bažantnice, Borovice
J. V. Sedlák – Duha nad krajinou
Z. Ron – Jaro a prameny
O. Kružík – Zlatý osmerák

• T. deVries – Ženojed
• J. + M. Tomanovi – Kde lišky dávají dobrou noc

Lesní práce
Proběhl prodej palivového dříví. Nátěrem proti okusu bylo ošetřeno
1560 stromů. Byly opraveny oplocenky. Na jaro je plánovaná
výsadba.

Inventarizace
Inventarizační komise byla ustanovena ve složení Libuše Koupá předseda komise, členové Ing. Dagmar Zhořová a Ing. Pavel Macháč.

Kompostér na odpad ze zahrady
Ve spodní části obce byl vybudován kompostér, který má zamezit
sypání biologického odpadu do toku potoka Lubě. Bude sloužit pouze
k uložení posekané trávy, listí, drnů, staré zeminy, hlíny z květináčů,
plevele, dřevní štěpky, spadaného ovoce, sena atd. Dle naplněnosti
bude vyvážen na pole. Z toho důvodu nevkládejte větve, pevné části a
biologicky nerozložitelný odpad. Nevkládejte zbytky z kuchyně,
z důvodu volného přístupu zvířat.

Dopravní značka zákaz vjezdu
Ve spodní části obce bude umístěna nová dopravní značka Zákaz
vjezdu.

Pouť
Děkujeme všem, kteří nám pomohli při organizaci poutě. Pro příští
rok je pouť naplánovaná na 12. 9. 2021.

Výstava
Výstava, která o pouti proběhla na Obecním úřadě, se návštěvníkům
líbila. Poděkování za její uspořádání patří Lucii Kašparcové.

Telefonní budka
Telefonní budka není obyvateli využíváná. Z tohoto důvodu je
navrženo její úplné odstranění, včetně budky a dlažby.

Vybavení hřiště
Bylo zakoupeno nové velké koště.

Úprava prostoru kolem kříže u kapličky
Při opravě plotu, kolem soukromé zahrady bylo navhrnuto provedení
úpravy okolí kříže. Bude vybudována pevná část plotu a to tak, aby se
prostor oddělil a nedocházelo k naplavování zeminy. Situace bude
řešena, dle vyhlášených dotací a dle dohody s majitelem sousedního
pozemku.

Rekonstrukce požární nádrže
Rekonstrukce požární nádrže byla dokončena. Vzhledem k použitému
materiálu je zde zakázáno bruslení.

Chodník ve spodní části obce
Dílo bylo převzato, dokončeno.

Finanční dar
Společnost Atomo, s.r.o. věnovala naší obci finanční dar ve výši
5 000,- Kč.

Správa a údržba silnic JmK
Bylo jednáno se zástupcem Správy a údržby silnic o možnosti
zadržení vody stékající po komunikaci, o nevyhovujících rozměrech
komunikace směrem k Hlubokým Dvorům, špatné krajnici a údržbě
komunikace. Obec se vyjádřila k plánované Stavbě oprava silnice
„III/37719 Žernovník – Lubě“ II. etapa, kde v současné době probíhá
příprava projektové dokumentace. Na dotaz ohledně termínu opravy

komunikace bylo zodpovězeno - dle finančních prostředků. Správa
a údržba silnic počítá pouze s úpravou komunikace mimo obec a
pouze s položením nové vrstvy asfaltu.

Výběr poplatků TDO
Obec má jednoho dlužníka.

Veřejné osvětlení
Obec průběžně opravuje nesvítící lampy veřejného osvětlení. Žádáme
občany, zjistíte-li závadu na veřejném osvětlení, nahlaste ji
u některého ze zastupitelů. Děkujeme.

Ořez dřevin a odstranění suchých stromů ve vztahu
k silniční síti
Správa a údržba silnic Jmk oznámila obci, že v období vegetačního
klidu bude z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na silnici
č. III/37719 Žernovník – Lubě – Unín, p. č. 6/1 ve vlastnictví Jmk
proveden ořez silniční vegetace.

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.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na
kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat
rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě
a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“).
ÚP v Blansku,
Seifertova 7,
678 11 Blansko
tel. 516 487 332, 516 487 333
Pracovníci útvarů majetkových daní Finančního úřadu pro Jmk a jeho
územních pracovišť se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na
uvedených telefonech věnovat každý pracovní den od 4. ledna do
5. února 2021 vždy MINIMÁLNĚ v době: pondělí, středa 8:00 –
16:30, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 15:00.

Obecní úřad Lubě
Vzhledem k epidemiologické situaci je obecní úřad uzavřen. Úřední
hodiny budou probíhat individuálně na základě telefonické dohody p. starostka tel. 732 932 605.

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, Ing. Dagmar Zhořová, Libuše
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