Léto budiž pochváleno…a nebo raději ne?
S touto větou možná ne každý souhlasí, ale školáci určitě ano. Prázdniny se již bohužel přehouply do druhé půlky, ale škola začíná až v září. Žádné ranní vstávání, žádné
domácí úkoly. Všichni vypadají zdravě, jsou opálení, odpočatí a usměvaví. Jejich
veselý křik a halekání se nese vesnicí po celý den. Někteří dospělí již možná pozapomněli, ale určitě nebyli jiní, a tak jim tento malý prohřešek určitě odpustí.
Sluníčko, zjara tak toužebně očekávané, nám letos dává pocítit, že je v plné síle.
Schováváme se před ním do stínu stromů, slunečníků, restaurací a někteří i do vody
koupališť a bazénů. Vyčkáváme na příjemný večer, kdy žár povolí a jakoby po úmorném dni vše ožije.
Kalendář nám dává naději, že už těchto tropických dnů a nocí bude pomálu, a že
sem tam malinko sprchne, aby se vyčistil vzduch a zkropil prach a my nemuseli tak
urputně zalévat to, co nám na zahrádkách ještě zbylo. Přejeme Vám příjemné prožití
zbývajících prázdninových dní a společně se budeme těšit na nadcházející Babí léto.

Pouť
Po návratu z dovolené Vás zveme na příjemný a také doufáme ještě slunečný, pouťový víkend. 7. – 8. září 2013.
Předpouťová zábava bude v sobotu 7. 9. 2013 od 20 hodin, k tanci a
poslechu nám opět zahraje skupina MODEX Petrovice.
V neděli 8. 9. 2013 bude tradičně ve 14 hodin sloužena
před naší kapličkou poutní mše svatá. Letos k nám přijede duchovní
správce z Lomnické farnosti P. Mgr. Ervín Jansa.
Hodina mše je určena především časovými možnostmi duchovního,
v tomto termínu je u nás mše sloužena již 9 roků.
Věříme, že sváteční chvíle, prožité ve společenství místních spolu s pouťovými hosty,
jsou každoročním příjemným zážitkem.
Všechny Vás srdečně zveme!

Zprávy ze Zastupitelstva obce Lubě
Zavedení účtu u ČNB
V souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech č.218/2000 Sb., měly obce
povinnost zřídit účet určený k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze
státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu. Účet má být též určen k příjmu
výnosů daní nebo podílu na nich. Tento typ účtů vede pouze Česká národní banka.
Zastupitelstvo obce Lubě schválilo založení účtu u ČNB, pobočka Brno. Na účet budou přijímány platby dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu,
státních fondů a Národního fondu. Výnos z daní nebo podílů na nich bude zasílán Finančním úřadem Blansko na stávající účet u ČSOB, a. s…
Dotace z rozpočtu JMK
Byly podány celkem tři žádosti o finanční podporu z dotačních programů JMK.
Žádost z dotačního programu „Podpora pro-rodinné politiky na úrovní obcí“
ve výši 13 000,- Kč
Žádost z dotačního programu „Požární ochrany pro JSDH obcí JMK na období 2013- 2016“ ve výši 14 000,- Kč.
Žádost z dotačního programu „Program rozvoje venkova“ na opravu požární
nádrže proti průsaku vody a oplocení požární nádrže ve výš 45 000,- Kč.
Obci nebyla přiznána ani jedna dotace z důvodu nedostatku finančních prostředků
kraje.
Rozpočet na rok 2013
Zastupitelstvo obce Lubě schválilo Rozpočet obce Lubě na rok 2013, dle návrhu,
který byl zveřejněn v předcházejícím čísle občasníku.
Odkup akcií ČS, as.
Obec obdržela nabídku na odkup akcií České spořitelny, a.s.. Obec nemá zájem na
prodeji. Obdržená nabídka je neakceptovatelná i z důvodu velmi nízké nabídkové ceny – 50 % aktuální hodnoty.
Dolní chodník
Zastupitelstvo obce Lubě schválilo, a byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu
mezi obcí Lubě a Jihomoravských krajem. Předmětem smlouvy je souhlas JmK se
stavbou „dolní chodník“ na parc. č. 6/1 a následný bezúplatný převod zastavěné části
pozemku z vlastnictví JmK do vlastnictví obce. Je podána žádost o povolení stavby.
Horní chodník
Realizace stavby proběhla v období květen až červen 2013. Stavbu provedla firmaKUBIKO s.r.o.. Při stavbě chodníku bylo zjištěno, že telefonické vedení není uloženo
podle projektové dokumentace, z tohoto důvodu bylo nutné chodník umístit níže a
zasáhnout do silnice. Situace byla konzultována s Ing. Bažantem, ředitelem Správy a
údržby silnic JmK pro oblast Blansko. Silnice byla upravena tak, aby splňovala podmínky SÚS Blansko. Bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

Úprava veřejného prostranství
Pan František Majer daroval obci 2 kusy stromků jinanu dvoulaločného. Jeden byl
vysazen u hřiště, druhý u potoka vedle telefonní budky.
Obecní úřad zakoupil a umístil na veřejná prostranství celkem 9 truhlíků s muškáty.
Na nových travních plochách byl proveden postřik proti dvouděložným rostlinám. Na
základě upozornění některých občanů Obecní úřad žádá, aby v rámci dobrých
sousedských vztahů občané zvážili provádění hlučných prací (např. sekání trávy)
v neděli.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Za kontejner velkoobjemový odpad ve dnech 26. 4.- 29. 4. 2013 obec zaplatila
7 989,-Kč. Byla oslovena firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - tato
společnost nabídla nejlevnější služby pro svoz nebezpečného odpadu. Svoz proběhl
5. 6. 2013 od 16.00 do 16.30 u OÚ, za svoz obec zaplatila 4 215,-Kč.
Sbírka použitého textilu
Oblastní středisko Diakonie Broumov požádala o spolupráci při organizaci sběru
použitelného textilu – Sbírka v naší obci proběhla 17. 4. 2013.
Souhlas s použitím fotografií z webových stránek obce Lubě pro portál Tipy na
výlety s dětmi.
Provozovatel portálu Tipy na výlety s dětmi požádal obec o umožnění použít
fotografie z webových stránek obce k publikování na výše uvedeném serveru.
Zastupitelstvo souhlasilo.
Elektroinstalace OÚ
V budově Obecního úřadu byla provedena rekonstrukce elektroinstalace. Práce
provedl p. Vlk z Černé Hory. Místnosti Obecního úřadu byly nově vymalovány.
Hospodaření v lese
Dne 1. 5. 2013 bylo dokončeno sázení nového lesa ve Lhotkách. Kromě lubských
brigádníků, kteří na vysazování pracovali od 17. 4. 2013, pomohli s pracemi myslivci
ze sdružení Lubě a Rohozec. Na brigádu vyhlášenou na 3. 5. 2013 přišlo kromě
myslivců z MS Rohozec i 11 brigádníků z Lubě a Žernovníka. D. Zhořová předložila
předběžné ekonomické zhodnocení projektu. Výdaje na veškerou přípravu a samotné
zalesnění plochy o výměře 1,2 ha činily 120 000,- Kč. Příjmy z prodeje dřeva
vytěženého v místě a předpokládaná dotace činí částku 102 000,- Kč. Projekt tedy
odčerpal z obecního rozpočtu částku 18 000,- Kč. Nové výsadbě velmi prospěl
nadmíru deštivý květen, bohužel vlhké počasí umožnilo rozmnožení klikoroha
borového, který ohrožuje část výsadby a muselo být provedeno chemické ošetření.
Dalším nebezpečím pro výsadbu je extrémně suché a horké léto. Proti tomuto vlivu
však člověk nic nezmůže, takže můžeme jen doufat, že stromky přežijí. Nové
výsadby vyžinuje paní Širůčková. U tábora se vyvrátil smrk, který už byl odklizen a
s ním další 2 stromy, které bezprostředně ohrožovaly budovy tábora. Na parcele
č. 400/2 jsou další 4 nahnuté stromy, které ohrožují budovu, tyto stromy byly

nabídnuty k odklizení společnosti TAPO – Krkatá baba. Na Jedůvce byly vytěženy
vyvrácené stromy a stromy napadené kůrovcem.
Práce v lese pokračují dle potřeby.
Žádost o pronájem pozemků
Obec obdržela žádost o pronájem obecních pozemků k zemědělským účelům od
soukromého zemědělce. Jedná se o pronájem luk a pastvin, které budou využívány
pro pěstování píce a získávání sena. Nájemní smlouva podepsaná s Agrodružstvem
Brťov-Lipůvka v lednu 2010 je platná až do roku 2016. Z toho důvodu bylo
rozhodnutí obce odloženo.
Zapojení do soutěží
Vzhledem k tomu, že v rámci dotačních řízení u dotací z JmK i z MAS se sleduje aktivita obce v rámci zapojování se do regionálního dění, bylo na dubnovém zasedání
rozhodnuto zapojit se do některé ze soutěží pro obce.
Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni
Obec Lubě obdržela úhradu ve výši 1 500,- Kč od společnosti E-on, a.s. za věcné
břemeno – vedení elektrické přípojky NN ke stavbě p. Helána. Zároveň jsme obdrželi
potvrzení o zapsání břemene do katastru nemovitostí.
Kalkulace vodného a stočného - vodovod
Obdrželi jsme kalkulaci vodného za r. 2012 od „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst
a obcí okresu Blansko.“ Hospodaření Sdruženého vodovodu Lubě-Malá Lhota
skončilo takto: Lubě: – 74 580 Kč, Malá Lhota: – 363 990,- Kč. Obec dle stanov je
povinna uhradit do svazku za tuto „mínusovost“ částku cca 25 000,- Kč. Na
vodojemu v Bařině a na přípojce na Mírance je instalována telemetrie, tj. dálkové
sledování stavu vody ve vodojemu.
Porucha 28.7. 2013 – o posledním červencovém víkendu došlo k poruše na
sdruženém vodovodu Malá Lhota – Lubě. Došlo k zatopení čerpací stanice na
Mírance. Vodojem u Bařiny byl nouzově doplňován vodou z cisterny. Porucha byla
odstraněna během následujícího pondělí. K včasnému odhalení poruchy a tím
zkrácení výpadku dodávky vody přispěla právě nově nainstalovaná dálková
telemetrie.
Fotokronika
Obec zatím nemá tuto práci zajištěnou, z toho důvodu bude dočasně fotokroniku
tvořit Zastupitelstvo obce. Případný zájemce o vedení fotokroniky obce je vítán.
Stavba kůlny
Pan L. Širůček předložil projektovou dokumentaci ke stavbě kůlny – obec nemá
námitek.
Letecké snímky obce
Obdrželi jsme nabídku od firmy AMIDO-letecké snímky, s.r.o. na nákup leteckých
fotografií obce v rámu. Cena za nabízené fotografie se jeví zastupitelům nepřiměřeně
vysoká, obec nemá zájem.

Herní prvky
V areálu u požární nádrže byl opraven kolotoč, byly nahrazeny dřevěné části.
Provazové části houpačky byly vyměněny.
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a závěrečný účet.
Dne 29. 5. 2013 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření, které je výchozí pro
tvorbu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012. Zastupitelstvo
obce Lubě schválilo s výhradou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2012 obce Lubě, okres Blansko.
Pronájem hřiště
Bezplatně bylo pronajato hřiště a zapůjčeny lavičky na nohejbalový turnaj pořádaný
panem Filkou.
Budova OÚ
Zadní zeď budovy Obecního úřadu je podmáčená, v době vegetačního klidu bude
provedena údržba zeleně v okolí Obecního úřadu, tak aby zeď mohla lépe vysychat.
Závěrečný účet obce za rok 2012
Příjmy:
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
441 890,23
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
303 626,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
58 435,52
Majetkové daně
96 197,00
Nedaňové příjmy
128 600,98
Kapitálové příjmy
3 640,00
Přijaté transfery
90 820,00
Příjmy celkem
1 123 209,73
Výdaje:
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojištění
162 913,00
Neinvestiční nákupy a související výdaje
517 460,48
Neinvestiční transfery podn. subjektům a nezisk. organizacím
2 000,00
Neinvestiční transfery a některé další platby
120 168,00
Investiční nákupy a související výdaje
39 900,00
Výdaje celkem:
842 441,48
Pohyby majetku v roce 2012:
Bylo pořízeno:
skříň do klubovny – 3 100,- Kč
dopravní zrcadlo 2 ks – 18 857,- Kč
hydrantový nástavec SDH – 5 443,- Kč
projektová dokumentace - horní chodník

projektová dokumentace – dolní chodník
projektová dokumentace – vrt u požární nádrže
oprava lávky pro pěší
výměna ventilu a oprava celého odpadu z požární nádrže
výsadba nové zeleně v obci
Celé znění závěrečného účtu bylo zveřejněno na úředních deskách.
Cyklotrasa
V průběhu června byla dokončena instalace mobiliáře (info tabulí, odpočívek a
směrových tabulí) na nové cyklotrase. Přinášíme ukázku informací tentokrát
z informační tabule nainstalované u Krkaté baby.
Přírodní památka Krkatá bába
Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1997, jako zvlášť chráněné území pro
zachování geomorfologicky velmi zajímavých a cenných skalních útvarů s
přirozenými společenstvy zakrslých doubrav. Zaujímá rozlohu 9 ha a nachází se
v nadmořské výšce 340–385 m n.m.. Jedná se o významnou lokalitu teplomilných
druhů rostlin s výskytem vzácných a regionálně silně ohrožených druhů jako je
skalník celokrajný, pavinec horský, strdivka brvitá a kruštík širokolistý, což jsou
druhy zařazené do Červeného seznamu flóry České republiky. Skalní útvar je tvořen
červenými permskými slepenci, pozůstatkem dávného prvohorního moře. Slepence se
při zvětrávání drolí a uvolněné úlomky se hromadí při úpatí srázů, kde vytváří osypy
a úpatní haldy. Své jméno dostal skalní útvar podle skalní věže tvaru hlavy na úzkém
krku. Hlava je vysoká okolo 2,5m. Skalní útvar Krkaté báby vystupuje cca 15 metrů
nad tokem Lubě.

Pavinec horský - jednoletá nebo dvouletá, 10 až 50 cm vysoká
bylina. Lodyha zejména dole větvená, olistěná, chlupatá, zřídka
lysá. Listy přisedlé, kadeřavě vlnité, přízemní podlouhlé, za
květu odumřelé. Květy v koncových hlávkách, pětičetné, úzce
trubkovitě nálevkovité, modré, vzácně bílé nebo růžové. Kvete
v červnu a červenci. Má ráda písčiny, bory, pastviny, výslunné
stráně, kamenitá místa, skály, vřesoviště, náspy, chudé trávníky,
preferuje půdy suché, písčité, nevápnité.

Kruštík širokolistý - vytrvalá, 25 až 70 cm vysoká bylina. Lodyha
vzpřímená, krátce chlupatá. Listy přisedlé, objímavé, vejčité až
okrouhlé, na vrcholu špičaté. Květy vytváří až 30 cm dlouhý klas
složený z až 75 jednotlivých květů. Kvete v červenci a srpnu.
Typickými stanovišti jsou lesy a křoviny, ale mohou to být i
poloruderální stanoviště (okraje cest, haldy, opuštěné lomy apod.).
V Červeném seznamu je uveden jako druh vyžadující další
pozornost (C4) a mezinárodně je chráněn úmluvou CITES.
Říšská průchozí dálnice Vídeň - Vratislav, projekt ČtyřmostíV lokalitě Krkaté
báby měla vést trasa říšské průchozí dálnice Vídeň – Breslau (dnešní polská
Vratislav). Kvůli uchování skalního útvaru "Krkatá bába" bylo navrhnuto, aby
byly vozovky pro jednotlivé jízdní směry vedeny odděleně a přes dvě blízká údolí
vybudovány čtyři samostatné mosty. Skalní útvar "Krkatá bába" se měl nacházet
uprostřed mezi mosty.

Kabelový jeřáb na Holých

Situace vedení dálnice u 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 19.00 – 20.00
Nejen v úředních hodinách, ale i po domluvě lze využít služby úředního ověření
podpisu a nebo kopií listin.

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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