
 

Vánoce 2017                                                                  číslo 32 

NAŠE VESNICE 
 



Betlémské světlo 2017 

Pokoj ve mně – pokoj s tebou 

Vážení přátelé, ekumenická bohoslužba 

při příležitosti převzetí Betlémského 

světla ve Vídni se uskuteční v sobotu    

16. 12. 2017. Pro Betlémské světlo se z 

Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky. V neděli 

17. 12. 2017 za spolupráce dalších skautů bude rozvezeno vlaky 

po naší vlasti. Dále díky spoustě      z Vás bude Betlémské světlo 

rozdáváno při místních akcích.  

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní: 

„Odvážně vytvářet mír“. 

Oznamujeme Vám, že vánoční pohodu a radost přineseme do 

Vašich domovů v sobotu 23. prosince 2017 v podvečerních 

hodinách.  

Zveme všechny děti, které se chtějí zúčastnit.  

Sraz v 16:00 u Obecního úřadu. 

 

Vánoční dílna 

Spolu s Betlémským světlem budou i letos roznášena vánoční 

přání, proto zveme všechny děti ve středu 20. 12. 2016 v 17:30 

hodin na Obecní úřad, kde budeme přání vyrábět.  

 



Krmení lesní zvěře  

Vánoční krmení lesní zvěře proběhne 24. 12. 2017 v 10 hod. Sraz 

na mostě u Pařízků. 

 

Kulečníkový turnaj  

Ve středu 27. 12. 2017 v 15:00 se v hospodě U koupaliště 

uskuteční Kulečníkový turnaj. Zájemci se mohou přihlásit SMS 

zprávou na tel. 739661210 do 24. 12. nebo do naplnění kapacity. 

Startovné 100, - Kč. Srdečně jsou zváni i ostatní spoluobčané.  

Hospoda U koupaliště 

 5. 1. 2018 v 18 hodin bude zahájen provoz hospody 

U koupaliště. Otvírací doba bude upřesněna. 

Obecní úřad žádá spoluobčany, aby parkovali 

svá auta tak, aby nebránila zimní údržbě 

místních komunikací.  

 

Informační služba SMS  

V březnu 2016 byla na webových stránkách obce spuštěna služba 

- Informační SMS. Zde se můžete zdarma registrovat a přihlásit se 

k odběru informací o změnách ordinační doby lékařů, přerušení 

dodávky elektrické energie a vody, kulturních a společenských 

akcí a informací z Obecního úřadu. Informace, které jsou hlášeny 



obecním rozhlasem, vám budou chodit formou SMS na mobilní 

telefon.  

 

Samovýroba dřeva a brigády  

I v letošním roce je možné vyrobit si v obecním lese palivové 

dřevo samovýrobou. V případě zájmu se obraťte na D. Zhořovu 

nebo J. Pařízka.  

  

Hasičská výzbroj  

Občané mají možnost si odkoupit vyřazenou hasičskou výstroj. 

Blůza a kalhoty 1500,-Kč, boty 2500,-Kč. 

 

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny v obci Lubě  

KDU – ČSL  26,15 % 17 

ANO  18,46 % 12 

ODS 16,92 % 11 

PIRÁTI  10,76 % 7 

STAN 9,23 % 6 

KSČM 4,61 % 3 

SPD 4,61 % 3 

ROZUMNÍ 3,07 % 2 

TOP 09 3,07 % 2 

ČSSD 1,53 % 1 

ZELENÍ  1,53 % 1 

 

 



Zprávy ze   Zastupitelstva: 

• Návrh projektů na rok 2018 

a) Oprava křížku u Pánkových a okolí kaple – předpoklad 

podání žádosti a získání dotace z MMR 

b) Oprava přístupové cesty ke kapli   

c) Komunikace – opravení nebo pořízení nového asfaltového 

povrchu v místech: za Obecním úřadem, u křížku u 

Pánkových, vjezdy, atd. 

d) Komunikace – oprava obrubových částí místních 

komunikací - předpoklad podání žádosti a získání dotace 

z MMR 

e) Příprava opravy účelové cesty k zahrádkám Za horou  

 

• Požární nádrž – provést nátěr a běžnou údržbu, z finančních 

důvodů nebude řešena centrální filtrace vody, budou hledány 

další možnosti pro zlepšení kvality vody 

• Bylo nainstalováno zabezpečovací zařízení duální detektor 

pohybu, vnitřní siréna, GSM komunikátor a požární 

bezdrátový optickokouřový detektor. Na Obecním úřadě 

bylo nainstalováno stejné zabezpečovací zařízení, které 

pokrývá i prostor hasičky a skladu bez kouřového detektoru.  

• Zimní údržbu komunikací bude provádět p. J. Zeman a 

údržbu chodníků – p. Š. Kašparec 

• U studny na parcele č. 25/1 byl nainstalován nadzemní 



hydrant, část prací hradí obec, zbytek jde z provozu svazku.  

• Z majetku obce byla vyřazena stará nefunkční pojezdová 

sekačka, zakoupená v roce 1998  a nefunkční zabezpečovací 

zařízení. 

• Z důvodu zpoplatnění služby organizace společných nákupů 

energií obec nadále nebude tuto službu využívat. Novými 

dodavateli pro plyn je Quantum, a.s., Brněnská 212, 68201 

Vyškov a pro elektrickou energii  E.ON Energie, a.s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

• Obec podepsala smlouvu na obložení soklu kaple 

božanovským pískovcem, tloušťka 4 cm s firmou KÁMEN 

design s.r.o., Olomučany.  V říjnu a v listopadu byly 

provedeny dohodnuté stavební úpravy kaple – hydroizolace 

kaple, osazení okapového systému a rekonstrukce plochy 

před vstupem do kaple. Dlažba a vchod do kaple budou 

dodělány v průběhu prosince, čeká se na dodávku 

schodových stupňů, které jsou zhotovovány na míru. Další 

stavební úpravy prostoru před kaplí budou pokračovat až 

v roce 2018, pokud dojde k přemístění telekomunikačního 

zařízení u kříže.  

• Proběhla oprava mostu (u Filkových). Během provádění díla 

bylo zjištěno, že chybí izolace mostovky, obec bude toto 

řešit až při případné opravě asfaltového povrchu.  



• TAPO zaplatilo 1 800,-Kč za využití el. energie na OÚ a 

využití občanské vybavenosti obce.  

• Obec vydala kladné vyjádření k žádosti o umístění tlk. 

rozvaděče (telefonní kabel) na novém místě, vedle plotu za 

dopravní značku u Škvařilů a následné zrušení tří skříní za 

pomníkem. K provedení bude potřeba překopat dvakrát 

vozovku a přetahat kabely a optické trubky. Realizace se 

předpokládá v průběhu druhé poloviny roku 2018. 

• U Obecního úřadu je umístěn kontejner na starý papír od 

roku 2018 bude svoz tohoto kontejneru vzhledem 

k naplněnosti v minulém roce probíhat pravidelně, vždy 1x 

měsíčně. 

• 11. 2017 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce ze 

strany Jihomoravského krajského úřadu – při přezkoumání 

nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.  

• Pořizovatel Územního plánu obce Lubě (MěÚ Blansko) obci 

sdělil, že Ředitelství silnic a dálnic ČR nesouhlasí 

s umístěním účelové komunikace od státní silnice Lubě -

Žernovník přes pole do lokality Dvorce, a to z důvodu, že 

komunikace kříží trasu hypotetické rychlostní komunikace 

R43. Situace bude dále řešena. 

• Farnost Újezd u Černé Hory se obrátila na obce patřící do 

farnosti s žádostí o poskytnutí finanční podpory na opravy 



kostela Všech Svatých v Újezdu. Jedná se o zapsanou 

kulturní památku. Farnost provedla generální opravu střechy 

a je potřeba provést další práce k zajištění kostela. 

Zastupitelstvo obce Lubě schválilo poskytnutí finančního 

daru pro Římskokatolickou farnost Újezd u Černé Hory ve 

výši 50 000,- Kč. 

 

Svoz odpadů v obci Lubě – finanční náročnost a třídění 

odpadů 

 

ČR nesplnila cíle skládkové směrnice pro rok 2013. Z tohoto 

důvodu a z důvodu plnění cílů pro rok 2020 přijal český 

parlament úplný zákaz skládkování směsného komunálního 

odpadu od roku 2024.  

Návrh nového zákona o odpadech předpokládá výrazné 

zdražení skládkování směsného komunálního odpadu (nárůst 

velikosti poplatku za uložení odpadu).   

Postupné zdražení se bude dotýkat i naší obce. Již pro příští rok 

společnost SUEZ zdražila pro obec Lubě svoz komunálního 

odpadu o 30,- Kč na obyvatele. Obecní úřad by však rád udržel 

výši poplatku za svoz odpadů i pro příští rok na současné úrovni a 

nezdražoval. Současný poplatek akorát pokrývá poplatky za běžný 

svoz. Svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu je 



hrazen z dalších prostředků obce.  Obracíme se proto na vás 

s prosbou o maximální možné třídění odpadů. Maximalizací 

objemu tříděného odpadu získá obec do rozpočtu finanční 

prostředky, které by mohly částečně pokrýt zvýšený poplatek 

za svoz a zároveń by došlo ke snížení množství směsného 

komunálního odpadu. Současný objem vytříděných odpadů v 

obci Lubě v porovnání s jinými obcemi ukazuje, že máme 

v třídění odpadů nemalou rezervu. 

 

Porovnání odevzdaného tříděného odpadu v obcích do 500 

obyvatel vyjádřeného v kg na obyvatele a rok 

 Obec Lubě* 
Nejlepší obec v 

ČR** 

Průměr obcí 

ČR** 

Plasty 7,00 30,30 12,90 

Sklo 7,00 31,60 13,60 

Papír -- 24,20 8,90 

* údaj za rok 2016 

** Zdroj: Nezisk. organizace Arnika, údaje za rok 2015 

V Lubi máme k dispozici kontejnery na sklo, plasty a od letošního 

roku i kontejner na papír. Všechny kontejnery jsou umístěny u 

obecního úřadu. V současné době se jedná o umístění dalších 



nádob v obci, resp. 1 místo v dolní části obce a 1 místo v horní 

části obce.  

Důsledným vytříděním plastů, skla a papíru dojde přirozeně i k 

úbytku množství směsného komunálního odpadu, který je 

umísťován na skládku. V této souvislosti je dobré ještě upozornit 

na třídění biologicky rozložitelného odpadu. V Lubi se dá 

předpokládat, že všechen bioodpad končí na kompostech v 

zahrádkách a zbytečně tak nezvyšuje množství odpadu 

odváženého ke skládkování.  

Nejlevnější likvidace odpadu, je likvidace odpadu, který vůbec 

nevznikne. Zvažme tedy své spotřebitelské chování ve prospěch 

vratných obalů, nákupů bez igelitek, případně volme materiály, 

které nenávratně nezatěžují, ať už svoji výrobou nebo následnou 

likvidací životní prostředí.   

OBECNÍ ÚŘAD UVÍTÁ JAKÝKOLIV NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

SYSTÉMU SVOZU ODPADŮ   

Návod na správný způsob třídění jednotlivých druhů odpadů 

v obci Lubě 

Modrý kontejner – PAPÍR 

Papír může být označen těmito symboly:  

Vhodit sem můžeme například časopisy, 

noviny, sešity, krabice, papírové obaly, 



cokoliv z lepenky, i obálky s fóliovými okénky. Nevadí ani papír 

s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. 

Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku, nebo 

je celé vhoďte do směsného odpadu. Do modrého kontejneru 

nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze knihy bez vazby), 

pohlednice, voskovaný papír (voskované kelímky např. od 

pribináčků a voskované obaly od sýrů a jiných potravin, poznají 

se podle označení C/PAP), uhlový, křídový, mastný nebo jakkoliv 

znečištěný papír (např. mastné krabice od pizzy). Papírové pytle 

od stavebních hmot (cementu, vápna, stavebních lepidel apod.), 

použité kapesníky, ubrousky, dětské pleny, čajové pytlíky a 

kávové filtry také nepatří do kontejneru na papír, ale do nádoby 

(„popelnice“) na směsný odpad! Obaly a plata od vajíček a roličky 

od toaletního papíru jsou vyrobeny z tak krátkých vláken, že se 

nedají znovu recyklovat, proto je také vhoďte do směsného 

odpadu. Účtenky z termopapíru patří také do směsného odpadu, 

protože termopapír obsahuje plnidla, která brání rozvlákňovaní. Z 

toho důvodu ho nelze recyklovat.  

Žlutý kontejner - PLAST 

Do těchto kontejnerů můžete vyhazovat 

plastové odpady s uvedenými symboly a 

také odpady označené číslem 7. 



Do kontejnerů na plasty patří např. plastové sáčky, plastové tašky, 

sešlápnuté PET láhve, čisté obaly od pracích, čistících a 

kosmetických přípravků, vyřazené zubní kartáčky, kelímky od 

jogurtů a mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, 

obaly od CD disků, a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren 

sem vhazujeme v menších kusech. Kelímky od jogurtů důkladně 

vyprázdněte nebo alespoň hrubě vymyjte. Naopak např. láhve od 

oleje musí být dobře vymyté prostředkem na mytí nádobí, jinak je 

vhoďte do směsného odpadu! Polystyrenové tácky od masa patří 

také do kontejnerů na plasty, ale opláchněte je před vhozením do 

kontejneru vodou. U PET láhví je nejenom důležité jejich třídění, 

ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením (takto zmenšených 

odpadů se do kontejneru vejde cca 4 x více). Pokud je důkladně 

nesešlápnete, nebo nezmačknete, vhazujte je alespoň bez 

našroubovaných a utažených víček!!! V obci se spolu s plastovým 

odpadem třídí do kontejnerů se žlutým víkem i nápojové kartony, 

jako krabice na mléko, džusy, nebo víno. Na nápojových 

kartonech jsou tyto značky: 

 

 

Také tyto nápojové kartony je potřeba před vhozením do 

kontejneru řádně sešlápnout. Naopak do kontejnerů na plasty 

nepatří mastné obaly a obaly se zbytky potravin a nápojové 



kartony obsahující zbytky nápojů, videokazety, CD a DVD 

nosiče, molitan, výrobky z PVC (např. podlahové krytiny) či 

novodurové trubky, kombinované „měkké" sáčky s označením 

C/PAP nebo C/PP, například od chipsů, bonbónů, kávy, 

instantních potravin a různých potravin v prášku (skládají se ze 

dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše 

oddělitelné; takovým obalem je např. tzv. blistr na léky, tj. 

„platíčko" na zatavené tablety). Tyto odpady je nutné vyhodit do 

směsného odpadu. Obaly od žíravin, barev, a jiných 

nebezpečných látek. 

Zelený kontejner - Sklo   

 

Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, 

bude se dále třídit! Sklo může být 

označeno těmito symboly:  

Do kontejneru můžeme vhazovat pouze čisté sklo, např. lahve od 

alkoholických i nealkoholických nápojů, dále vymyté sklenice od 

kečupů, marmelád či zavařenin, lahvičky od parfémů a rozbité 

skleničky. Vhodit kontejneru můžete také např. sklo z akvária a 

tabulové sklo z oken a ze dveří.  

Do kontejnerů na sklo nepatří keramika a porcelán!  

Nepatří sem ani žárovky, autosklo, zrcadla, bezpečnostní 

drátované sklo, plexisklo, varné sklo, zlacená a pokovená skla. 



Neodhazujte sem lahve a sklenice obsahující zbytky nápojů a 

potravin a ani lahve i s korkovými a plastovými zátkami, nebo s 

našroubovanými kovovými uzávěry a sklenice s nasazenými 

kovovými víčky. Zátky, kovové uzávěry a víčka z lahví a sklenic 

sejměte a podle druhu vhoďte do kontejneru na plasty, kovy, nebo 

do „popelnic“ na směsný odpad.  

 

Tříkrálová sbírka  

 

V naší obci proběhne v prvních dvou lednových týdnech 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. Výtěžek ze sbírky byl v roce 2017 věnován na podporu a 

rozšíření jednotlivých služeb Oblastní Charity Tišnov, na 

humanitární pomoc v tišnovském děkanství, v ČR i ve světě.  

Občané obce Lubě přispěli v roce 2017 částkou 6 479,-  Kč.  

 



Tříkrálová sbírka – foto z roku 2017 

 

 

 

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 vyšli 

vstříc. 



 

Vážení spoluobčané, 

 

přejeme Vám hezké prožití vánočních svátků 

a ať přicházející nový rok 2018 

je pro všechny rokem naplněným zdravím, 

klidem a spokojeností. 

Zastupitelstvo obce Lubě 

 

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 18.30 – 19.30 

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-mailobce: 

ou.lube@seznam.cz              
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