
 

Velikonoce 2015                                                                        číslo 24 

Vánoce jsou již jen vzdálenou vzpomínkou. Zima, která se kolem nás jen mihla, 

ustupuje jaru. To se hlásí prvními vykukujícími sněženkami a bledulemi, které 

nám připomínají, že se blíží slunovrat a s ním i Velikonoční svátky.  

Velikonoční pondělí, svátek, který hned z rána vyžene chlapce a muže 

s pomlázkou ven vyšlehat všechny sousedky a známé, aby jim předali sílu 

z mladého proutí a popřáli zdraví po celý rok. Na oplátku očekávají vřelé přijetí, 

občerstvení a kraslice, které některé dívky vyrábějí i několik týdnů předem. Pro 

křesťany mají Velikonoce hluboký význam, připomínají si vzkříšení Ježíše 

Krista.  

 

Ostatky 2015  

V neděli 15. 2. 2015 prošel obcí za nádherného počasí a hojné účasti masek, 

maškarní průvod, při kterém jste do kasičky přispěli částkou 5 112,- Kč. 

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

jako jsou Sběr odpadků, Den matek, Den dětí, Sportovní odpoledne, nákup 

svíček na Betlémské světlo atd.. Všem děkujeme.  

Plán akcí pro rok 2015  

Sběr odpadků  

Pokud nám bude počasí přát, uskutečníme sběr odpadků v pátek 27. března 2015 

v 17 hod. Uklidíme okolí obce a přivítáme letošní jaro. Akci zakončíme jako 

obvykle opékáním párků za hospodou.  

Pálení čarodějnic  

Dne 30. dubna 2015 zveme všechny malé i velké na posezení u ohně za 

hospodou, kde nebude opět chybět přehlídka čarodějnic od našich dětí, které 

můžete obdivovat před jejich následným ,,upálením“. Jste srdečně zváni.  

 



Den matek  

Pro naše milé maminky, babičky a prababičky připravíme dne 10. května 2015   

v 15 hod. příjemné posezení u kávy a zákusku v restauraci „U Koupaliště“.        

O program se opět postarají děti. Všechny srdečně zveme.  

Dílnička  

Aby si maminky, babičky a prababičky odnesly z oslavy Dne matek také něco 

na památku, uskutečníme tvořivou dílnu pro děti. Termín bude upřesněn.  

Den dětí  

Zábavné odpoledne plné her pro děti plánujeme na neděli 31. května 2015      

v 15 hod. v areálu 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.  

Sportovní odpoledne na víceúčelovém hřišti  

Pokud nám počasí dovolí, uspořádáme v neděli 14. června 2015 ve 14 hod. 

sportovní odpoledne plné zábavy. Zveme všechny, kteří se chtějí pobavit při 

kolektivních hrách a i ti nejmladší si opět přijdou na své. Přijďte soutěžící nejen 

podpořit. Těšíme se na vás!  

Zprávy ze Zastupitelstva:  

* Na Městský úřad Blansko, odbor stavební, oddělení silničního hospodářství 

byla dne 27. 1. 2015 podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu 

Komunikace pro pěší a úprava komunikace v obci Lubě. Firma Mapcom 

provedla skutečné zaměření stavby, geodetickou dokumentaci. Je zadáno 

vypracování geometrického plánu, který bude sloužit jako podklad pro 

odkoupení pozemků pod stavbou.  

* Bylo provedeno vyúčtování dotace z roku 2014 na opravu požární nádrže. 

Celková částka prací činila 96 129,- Kč, částka dotace 26 000,- Kč.  



* Inventarizace byla ukončena k 15. 1. 2015, Zastupitelstvo bylo seznámeno s 

inventarizační zprávou. Inventarizace proběhla v termínu a řádně. Při 

inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.  

* Rozpočet obce Lubě na rok 2015 – návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední 

desce obce od 8. 2. 2015 do 2. 3. 2015.  

Příjmy Rozpočet v tis. Kč  

Daň z příjmu fyz. osob 194,00  

Daň z příjmu podnikatelé 12,00  

Daň z příjmu FO - vybíraná srážkou 21,00  

Daň z příjmu právnické osoby 210,00  

Daň z přidané hodnoty 450,00  

Poplatek za komunální odpad 50,00  

Poplatek ze psů 0,90  

Poplatek za vjezd do vybraných míst 5,00  

Odvod z loterií 4,00  

Správní poplatky 0,20  

Daň z nemovitostí 106,00  

Neinv. dotace souhrn. rozp. 54,40  

Ostatní neinvestiční. transfery 10,00  

Pěstební činnost 20,00  

Ostatní záležitosti kultury 4,00  

Sportovní zařízení 2,00  

Veřejný rozhlas 0,10  



Ostatní služby 3,00  

Využívání kom.odpadů 5,00  

Příjmy z fin. operací 10,20  

stav BÚ 506,00  

CELKEM 1 667,80  

Výdaje Rozpočet v tis. Kč  

Pěstební činnost lesní 30,00  

Ostatní záležitosti les. hosp. 2,00  

Vnitřní obchod 40,00  

Silnice 30,00  

Ostatní komunikace-chodníky 130,00  

Dopravní obslužnost 5,00  

Pitná voda 30,00  

Knihovna 12,00  

Ostatní záležitosti kultury 10,00  

Zájmová činnost v kultuře 120,00  

Místní rozhlas 4,00  

Tělovýchovná zařízení 6,00  

Využití času dětí 350,00  

Pomoc zdravotně postiženým 1,00  

Veřejné osvětlení 30,00  

Pohřebnictví 0,50  



Komunální služby 123,00  

Sběr nebezp. odpadů 7,00  

Sběr a svoz komunálního odp. 55,00  

Sběr a svoz ostatních odpadů 25,00  

Veřejná zeleň 20,00  

Rezervy na povodně 2,00  

Požární ochrana 10,00  

Zastupitelstva obcí 150,00  

Místní správa 120,00  

Obecné a výdaje z fin. 5,00  

Pojištění funkčně nespec. 10,00  

Fin. vypořádání min.let 4,10  

Ostatní činnosti jinde nezařazené 336,20  

CELKEM VÝDAJE 1 667,80  

* Na Zastupitelstvu byla diskutována možnost a způsoby opravy cesty do Žleba, 

především za druhým brodem. K opravě bude použit stavební recyklát.  

* Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - dětské hřiště. V průběhu 

prosince proběhlo místní šetření z důvodu předpokládaného umístění a výběru 

jednotlivých herních prvků. Navržené herní prvky – houpačka s košem, 

vahadlová houpačka, houpačka na pružině, točidlo tornádo, pískový bagr a 

trojitá hrazda. Celkový předpokládaný rozpočet akce 312 034,80 Kč. Dne 26. 1. 

2015 byla podepsána příkazní smlouva s firmou PROMEA s.r.o., předmětem 

smlouvy byla příprava a zpracování žádosti o dotaci na vybavení dětského hřiště 

v obci Lubě. Obec bude akci realizovat pouze za podpory dotace, která je ve 

výši 70% z výše uvedené ceny.  



* Obecní úřad obdržel žádost o vyjádření a návrh Smlouvy o právu provést 

stavbu – Právo stavby ve smyslu stavebního zákona na obecní parcele č. 96/1, 

jedná se o zřízení přípojky elektro NN, vodovodu a zřízení zpevněné plochy 

vjezdu a vstupu. Obecní úřad pro povolení vybudování přípojek vydal souhlasné 

vyjádření. Smlouva o právu provést stavbu není v tomto případě potřeba 

uzavírat.  

* Obecní úřad obdržel nabídku na nájem pozemků od pana M. Korenka na trvalé 

travní porosty, od pana M. Slezáka žádost o pacht hospodářské půdy. O 

žádostech nelze v současné době jednat. Agrodružstvu Brťov-Lipůvka v souladu 

s informací podanou zastupitelům na Zastupitelstvu obce dne 28. 11. 2014 byla 

zaslána výpověď nájemní smlouvy č. 940/2006. Dle odpovědi na výpověď 

smlouvy z Agrodružstva Brťov – Lipůvka jsou pozemky v nájmu až do 

ukončení hospodářského roku 30. 9. 2016. Agrodružstvo má také zájem nadále 

pronajímat obecní pozemky a nabídlo zvýšenou částku za pronájem. V průběhu 

1. pololetí 2015 Zastupitelstvo navrhne znění nájemní smlouvy a rozhodne o 

způsobu výběru nájemce pozemků. Následně bude vyhlášen záměr o pronájmu 

pozemků. Zároveň bude upřesněn výčet parcel k hospodářskému využití.  

* Ručně malovaná mapa regionu Brno - sever, společnost Malované mapy, s.r.o. 

Zlín nabídla obci zařazení obce do malované mapy regionu Brno - sever. Obec 

bude v mapě uvedena v rozsahu dvou ilustrovaných objektů (kaplička a Krkatá 

baba) a tzv. malá prezentace na zadní straně mapy.  

* Lesní práce – je třeba vyřešit opravu tubusů na Jedůvce, a to vyrobením 

silnějších dubových opěrných kůlů.  

* Nádoby na zimní posyp – budou zakoupeny 3 ks nádob na posyp, 1 větší na 

autobusovou zastávku, 2 ks budou umístěny u chodníku od kapličky k 

autobusové zastávce.  

* Strom na parc. č. 163 (u požární nádrže) Douglaska osychal. 4. února bylo 

provedeno místní šetření a 15. 2. 2015 byla podána žádost o kácení dřeviny 

mimo les. Dne 20. 2. 2015 vydal Obecní úřad Lubě rozhodnutí a povolil kácení 

1ks douglasky. Strom byl začátkem března pokácen. Bude zde provedena 

náhradní výsadba.  

* Jednotka JSDH - starostka jednala s panem Ing. Janem Kalem o zřízení 

požární hlídky nebo zrušení jednotky. Bylo jednáno o společné jednotce s 



Městysem Černá Hora, jednalo by se o smlouvě o sdružení prostředků na 

společnou jednotku požární ochrany. Zastupitelstvo městyse Černá Hora 

projedná navrhovanou smlouvu v Zastupitelstvu a navrhne částku, za kterou 

bude městys ochoten zajišťovat zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany.  

* V úschově Obecního úřadu jsou finanční prostředky zrušené jednotky 

dobrovolných hasičů. Finanční prostředky budou předány na schůzi bývalým 

členů SDH, kteří by měli rozhodnout o jejich využití.  

* Je objednaná elektro revize budovy Obecního úřadu a Klubovny, byla 

provedena oprava tří světel veřejného osvětlení a údržba světel u požární nádrže. 

Proběhla revize plynu.  

* Informace z Valné hromady VaK - dne 22. 12. 2014 proběhla Valná hromada 

"Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí. Jednalo se o ceně vodného             

a stočného v roce 2015. Pro obec Lubě je relevantní pouze vodné, které bude 

činit 44,39 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo bude jednat o nových stanovách 

svazku.  

* Informace z Valné hromady Svazek pro plynofikace obcí "Rohozecko"  

Zástupci obcí ve svazku se shodli, že nebude podepsána smlouva na nájem 

infrastruktury (plynovodu), který předložil dosavadní nájemce RWE distribuce, 

a.s. Obec Lubě má v navrhované smlouvě nájem 1,-Kč, přičemž opravy nad    

50 000,- Kč hradí majitel. Vedení svazku jedná se společností Quantum, a. s. o 

odprodeji infrastruktury. Správa plynovodu je problematická, regulované 

nájemné neposkytuje vlastníkovi dostatečné prostředky pro údržbu plynovodu, 

zároveň je problematický prodej, vzhledem k tomu, že nabízené ceny jsou velmi 

nízké v porovnání s účetní hodnotou majetku. Bude zveřejněn záměr na prodej 

plynovodu. RWE má podle smlouvy předkupní právo. Cena za distribuci plynu 

je stanovena státním regulačním úřadem.  

* Podle novely zákona o odpadech č. 299/2014 má obec od 1. 4. 2015 řešit 

ukládání bioodpadu, problém je zatím v jednání.  

* Platby poplatků v roce 2015 za odvoz odpadů a za psy. Poplatek za odvoz 

domovního odpadu je 450,-Kč/osoba/ rok. Poplatek za psy - 50,- Kč za prvního 

psa, 60,- za druhého a každého dalšího psa. Termín splatnosti obou poplatků je 

do 31. 3. 2015. Pokud jste zatím neuhradili, můžete tak učinit na účet 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 pes např. Petr Novák 3TDO1pes nebo hotově na pokladně 

obce u p. L. Koupé.  

* Tříkrálová sbírka - bylo vybráno 5 130,- Kč. Sbírku tradičně zajistila paní L. 

Baláčová s dětmi: Dominikem a Filipem Baláčovými, Eliškou a Helenou 

Koupou. Vedení obce koledníkům i paní L. Baláčové děkuje. Výnos sbírky bude 

použit pro Oblastní charitu Tišnov, která mimo jiné zajišťuje mobilní asistentské 

služby pro nemohoucí.  

* Czech Point je možné v obci využívat, zatím se obracejte na paní starostku.  

* Pasport veřejného osvětlení obce Lubě – prostřednictvím MAS byl zdarma 

vyhotoven pasport veřejného osvětlení. Resumé pasportu je takové, že veřejné 

osvětlení v obci je v dobrém stavu, odpovídá požadavkům na užitnost, a je 

dostatečně udržované. Spotřeba elektrické energie je mírně vyšší než odpovídá 

použitým komponentům VO. Toto lze řešit v rámci revize a pravidelného 

servisu, případně regulací svítící doby. Dále z pasportu vyplývá doporučení na 

označení rozvaděče. Kladen je důraz na pravidelné revize v souladu s ČSN. 

Případná větší investice do VO s ohledem na úsporu elektrické energie se jeví 

jako neefektivní i s ohledem na nemožnost zapojit se do dotačních projektů.  

* Byla podána žádost o dotaci z prostředků JMK - dotační titul č. 1 – obnova a 

údržba občanské vybavenosti, kulturní zařízení. Celkové náklady akce se 

předpokládají v částce cca 190 tis. Kč. Dotace ve výši 56 000,- Kč, což je méně 

než 30 %. Tím se zvyšuje bodové ohodnocení při posuzování o přidělení dotace. 

Bude provedena oprava tanečního parketu, soklu u Klubovny a udírny.  

* Zimní údržba – pro zimní údržbu obecních komunikací bylo osloveno 

Agrodružstvo Brťov - Lipůvka, chodníky udržoval brigádník obce.  

* Příspěvek na vývoz jímky – vzhledem ke kvalitě vody v potoce a absenci 

splaškové kanalizace v obci bylo navrženo pro motivaci obyvatel k pravidelné 

údržbě septiků a ČOV, poskytovat občanům účelovou dotaci na vyvezení jímky, 

certifikovanou společností oprávněnou s nakládáním se splaškovými vodami. 

Dotace bude ve výši maximálně 500,- Kč, na jeden dům 1krát za rok. O 

poskytnutí dotace bude sepsána smlouva na žádost příjemce dotace, po 

předložení dokladu o odborném odvozu splaškové vody včetně stočného - 



vyvezení jímky v daném kalendářním roce. Kopie dokladu bude součástí 

smlouvy o dotaci. Podrobnosti najdete ve webových stránkách obce.  

* Pro potřeby Obecního úřadu budou zakoupeny hudební CD, následně nebude 

muset obec platit poplatky za autorská práva  

Sběr a svoz velkého odpadu 

Obecní úřad Lubě ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás zajistil 

sběr a svoz velkého odpadu.  

Proč?   

Velký odpad z domácností a zahrádek, který se svým objemem nevejde do 

popelnice, nesmí končit kolem cest nebo kdekoliv v přírodě. Tento odpad má 

své místo na skládkách. Je pro člověka nedůstojné s tímto odpadem obtěžovat 

slušné občany a zatěžovat naše společné životní prostředí.  

Co je velký odpad?  

Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud možno vše zbavené 

kovových částí, zařízení, které není nebezpečným odpadem. Sedací soupravy, 

matrace, molitany, polystyrén, koberce, běhouny, podlahoviny, jinak 

neupotřebitelné textilie, zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární 

zařízení, domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, zahradní 

hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky stavebních materiálů a střešní 

krytina, ale ne azbestová, běžně znečištěné obaly od stavebních nebo jiných 

materiálů, plastové nárazníky a plastová výbava automobilů apod.  

Kontejner bude přistaven 27. března 2015 k Obecnímu úřadu. Odvoz se 

uskuteční 30. března 2015.  

Upozornění: do kontejneru prosím nedávejte televizory, počítače a monitory, 

ledničky, el. zařízení, pneumatiky a nebezpečné odpady!!!  

Mobilní svoz nebezpečného dopadu  

Obecní úřad LUBĚ ve spolupráci se společností AVE a.s. pro Vás zajistil 

mobilní svoz nebezpečného odpadu.  



Mobilní sběr NO proběhne ve středu dne 27. května 2015. Od 16.00 do 16.30         

u Obecního úřadu.  

Svoz je hrazen obcí.  

Odevzdat můžete: rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, oleje, tuky, barvy a 

lepidla, léčiva, baterie a akumulátory, pneumatiky, lednice, mrazáky, zářivky 

vyřazená elektrická zařízení atd.  

Hlášení obecního rozhlasu  

Na základě podnětů z řad občanů začal Obecní úřad řešit změnu úvodní skladby 

k hlášení. Dne 1. 12. proběhlo hlášení, ve kterém byli občané vyzvání k podání 

návrhů na úvodní skladbu, dále byla tato informace uvedena ve 23. vydání 

občasníku Naše vesnice. Bohužel byl podán pouze jeden návrh a to Velické 

zvony od skupiny Čechomor. Z tohoto důvodu nebylo možné provést 

rozhlasovou ukázku a anketu. Proto i nadále bude před hlášením pouštěna píseň 

„Teče potůček bublavý“.  

Lesní práce  

I v letošním roce je nutné zajistit péči o les, především vyžinování a nátěr 

stromků. Zájemci o brigádu v lese se mohou nahlásit u D. Zhořové nebo J. 

Pařízka do 15. dubna 2015.  

Samovýroba dřeva – v obecních lesích je možné provést samovýrobu 

palivového dříví. Zájemci se mohou hlásit u D. Zhořové nebo J. Pařízka.  

Digitalizované kroniky obce Lubě 

Od 1. dubna 2015 bude přístupná internetová adresa www.kronika-

lube.webnode.cz, na které jsou zpřístupněny Pamětní kniha obce Lubě, školní 

kroniky a kroniky obce Lubě.   

70. výročí skončení 2. světové války  

V letošním roce si připomínáme 70 let od ukončení 2. světové války. Doba před 

70 lety byla i v naší malé obci rušnou a nebezpečnou. Připomeňme si poslední 

měsíce války v Lubi.  

http://www.kronika-lube.webnode.cz/
http://www.kronika-lube.webnode.cz/


Od Vánoc 1944 se ve škole nevyučovalo kvůli nedostatku otopu. V zimě se v 

okolí zvýšila aktivita partyzánů, jednalo se o oddíl ze Skaličky, složený 

především z jihomoravanů zběhlých z nuceného nasazení v Rakousku. Tito 

neozbrojení, v širších odbojových skupinách neorganizovaní mladíci, začali 

přepadávat policejní stanice, aby získali zbraně. První byla přepadena četnická 

stanice na Uníně. Šlo o přepadení fiktivní. Četník Koplík o partyzánech věděl, 

údajně i spolupracoval při výběru místa pro vybudování bunkru v Rakovcích. V 

okolí byly i oddíly ruských partyzánů, krajinou procházeli zběhové. Všichni 

potřebovali jídlo, přístřeší i doktora. Vesničané byli vydáni napospas hladovým 

a ozbrojeným psancům, tak i německé policii. Neposkytnout pomoc partyzánům 

znamenalo následně čelit jejich mstě, pomoci znamenalo vystavit se trestu smrti. 

Těžká situace se řešila šalamounsky. Lidé dávali chléb na okno, aby si jej 

kolemjdoucí mohli vzít. Pokud cizinec přišel až do domu, hospodyně mlčky 

položila jídlo na stůl. Nikdo s nikým nemluvil, nikdo nic nenabízel, nikdo se 

nevyptával. Další dny plynuly v obavách z prozrazení nežádoucí návštěvy. Pro 

výstrahu se museli lubští povinně zúčastnit 20. 1. 1945 popravy partyzána na 

černohorském náměstí.  

V Lubi 20. 2. 1945 skupina skaličských partyzánů provedla přepadení a 

vyloupení bytu vysloužilého německého plukovníka Monstarda v čp. 6               

U Živných zabavili vepře a zabijačku udělali u Švábových. Panu J. Sehnalovi 

vzali hotovost ve výši 6 000,- Kč a nějaké uzené maso. O takové akci nebylo 

možné před úřady mlčet. S partyzány bylo dohodnuto, že ohlášení bude 

provedeno až kolem poledne, kdy budou již daleko od vesnice.  

23. a 24. února došlo k přepadení Újezdu a Skaličky komandem SS z Letovic, o 

týden později proběhla razie v hájence u Šerkovic. Obětí tragických událostí 

byla i rodačka z Lubě, paní Anna Filková, vysloužilá farská kuchařka, která žila 

v Újezdě a pomáhala ruským partyzánům. V honbě za partyzány byl celý kraj 

pod vojenským dohledem. V březnu byly na Dvorcích nalezeny dvě mrtvoly. 

Jednalo se o Oldřicha Kostky z Nuzířova a Jaroslava Cihláře z Lažan. Ti byli 

zastřeleni partyzány.  

Pod dozorem Němců museli místní v březnu vybudovat na silnici u č. p. 26 (U 

Zábranských) protitankovou zábranu ze silných klád.  

25. dubna byla celá obec obsazena vojskem. Byl zde zřízen lazaret, několik 

kuchyní, různé opravárenské dílny a také písárna 28. Panzergranadierregimentu. 



Žleb i Johanka byla přeplněna zamaskovanou technikou. 27. dubna došlo k 

bombardování Malé Lhoty. Před nálety se lidé schovávali ve zmole na Jedůvce, 

kde měli vybudováné kryty. V místech dnešní autobusové zastávky bylo 

pohřbeno 8 německých vojáků, které dovezla zásobovací vozidla z fronty 

(později byly ostatky převezeny na hřbitov v Újezdě). 

V té době nešla elektřina, nechodila pošta, železniční doprava byla zastavena. 

Lidé nevycházeli z obce. Jak píše pan řídící: „..byli jsme dokonale odříznuti od 

světa.“ Informace, včetně té nejdůležitější dne 8. 5. 1945 se lidé dověděli od 

Němců. Celý den Němci pancéřovými pěstmi ničili techniku a zásoby. Navečer 

na zbylých autech odjeli směrem na Tišnov.  

Dne 9. května se na Žernovníku objevil první sovětský oddíl.  

10. května obcí prošel velký oddíl Rumunů a 12. května pak transport 

maďarských zajatců.  

Slavnost k osvobození popisuje školní kronika: „Dne 13. května 1945 

odpoledne se konala na návsi oslava osvobození za hojné účasti občanů. 

Vztyčena byla státní vlajka, proslov k dějinně důležité události našeho 

znovuosvobození přednesl řídící učitel Jaroslav Novák. Slavnost byla ukončena 

zapěním státní hymny.“  

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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