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V roce 2017 uplyne 720 let od nejstarší doložené
písemné zmínky o obci Luběnice (tehdy Lubenicz)
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem zdraví, štěstí a méně starostí v roce 2017.
Rád bych touto cestou poděkoval paní ředitelce Tylichové
a celému personálu mateřské školy, členům sportovního klubu, dobrovolným hasičům, místostarostovi panu Šnajderovi
a zastupitelům za pomoc a výbornou spolupráci při organizaci společenských akcí.
Velký dík patří také Vám, občanům Luběnic, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na zvelebování prostředí
v naší obci.
Mgr. Jan Blaho, starosta obce

PF 2017 – Materská škola Lubenice

Co nás čeká v roce 2017

Zpívání u kaple
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V jarních měsících tohoto roku bude v závislosti na počasí společností
Strabag a.s. dokončena stavba „Výstavba parkovacích míst, vjezdů a autobusových zálivů v Luběnicích“, kdy investorem je naše obec. Budou
provedena podélná stání, části navazujících vjezdů a chodník, nový autobusový záliv ve směru od Lutína a opraven záliv před stávající zastávkou. Tyto práce již nebudou znamenat tak výrazné dopravní omezení
pro občany obce, jako byla oprava samotné silnice.
V letních měsících s největší pravděpodobností vypukne připravovaná akce „Luběnice – stavební úprava vNN, kNN“ (vzdušné vedení nízkého napětí), která se dotkne téměř všech rodinných domů v obci. Investorem bude společnost ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o výstavbu nového
kabelového vedení NN 0,4 kV a o úpravu venkovní sítě NN ve stávající
trase. Nové kabelové vedení nahradí nevyhovující venkovní vedení NN,
které je nyní vedeno z větší části po zkorodovaných střešnících umístěných na rodinných domech, narušených betonových sloupech a dřevěných podpěrách napadených hnilobou. Přípojky pro odběratele (vlastníky nemovitostí) budou nově přepojeny a stávající venkovní vedení
NN se včetně sloupů, konzol, svodů a souvisejících součástí demontuje.
Poté se budovy odběratelů uvedou do původního stavu dle struktur fasád domů (zazdění drážek kabelů a otvorů po držácích střešníků apod.)
a zapravení otvorů ve střeše dle skladby krytiny.
Trasa výkopu bude vést převážně po pozemcích ve vlastnictví obce.
Výkop v délce cca 2.182 m povede v chodnících a v zeleni. Po dobu demontážních prací bude v jednotlivých částech obce postupně vypínána
elektřina, na což budou občané s předstihem upozorněni. Doba realizace této stavby je odhadována na tři měsíce.
Stávající nadzemní vedení obecního rozhlasu a veřejného osvětlení
ve velké míře využívá právě betonových i dřevěných sloupů a střešníků, které budou odstraněny. Vlastník rozhlasu a osvětlení, kterým
je obec Luběnice, bude muset na své náklady zajistit jejich demontáž.
Z tohoto důvodu probíhá projekční příprava na uložení vedení obecního rozhlasu a veřejného osvětlení rovněž do země tak, aby toto mohlo proběhnout současně s rekonstrukcí NN. Při této „neopakovatelné“
příležitosti, kdy bude výkop pro NN vést téměř ke každé nemovitosti,
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rovněž zvažujeme možnost uložení chráničky pro budoucí využití pro
optický kabel (internet, telefon, televize). K výše uvedenému dodávám,
že rozsah rekonstrukce veřejného osvětlení, rozhlasu, případně uložení
optického kabelu, se bude odvíjet od finančních možností obce.
Stejně jako v minulém roce, kdy se od splavu podél Zlaté stružky
směrem na Drahanovice podařilo vysadit 62 ks stromů (duby, lípy
a jasany), se budeme i letos snažit vysadit další stromy. Na tuto akci
jsme získali 100% dotaci z Programu péče o krajinu. Naprosto zásadní je však nejdříve získat potřebný pozemek. Proto byli v závěru roku osloveni někteří vlastníci pozemků sousedících s obecními
polními cestami, podél kterých by mohla proběhnout výsadba. Za-

stupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů
podél polní cesty do Lutína (K Háječku) a pokud budou další jednání úspěšná, mohli bychom v podzimních měsících vysadit dalších
několik desítek stromů.
Co nejdříve bude nutné kompletně opravit také poslední sakrální památku ve vlastnictví obce Luběnice, kterou je kamenný kříž u silnice
do Rataj. Plánována je také rekonstrukce místní komunikace za jižními humny (úsek od obecního úřadu až po dům č.p. 19). Realizace této
stavby je však závislá na úspěchu podané žádosti o dotaci z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Mgr. Jan Blaho

Sportovní klub Luběnice
v roce 2016
Zimní příprava fotbalistů probíhala na hřišti s umělým povrchem
v Hněvotíně. Zimní soustředění pak tradičně v Loučné nad Desnou,
kde jsme se věnovali běžkám, sjezdovkám, fotbalu, florbalu, bowlingu, plavání i „saunování“. Nedílnou součástí zimního soustředění je
příprava vystoupení na Sportovní ples. Ten se konal 19. 3. a vystoupení sportovců se neslo v duchu zahajovacího ceremoniálu Jarních
olympijských her v roce 2116. Jak je v kraji zvykem, přestože tým tanečníků nácviku věnoval dlouhé hodiny, největší úspěch sklidil opět
sólista našeho souboru, Jiří Matiáš, který se přípravě zásadně nevěnuje
a plně se spoléhá na svůj talent. K tanci a poslechu hrála opět kapela
Spektrum II.
Jarní část sezony týmu SB Luběnice proběhla dle očekávání. Jeho
8. místo odpovídá výkonům, které podával po celou sezonu ve 4. lize
skupiny B. Týmu FC Luběnice se nepodařilo udržet se ve 2. lize, když
se umístil na sestupovém 11. místě. Luběničtí fotbalisté se v letních
měsících účastnili tří turnajů. Na domácím turnaji se nám nevedlo, ani
jedno mužstvo nepostoupilo ze čtvrtfinále. Počátkem července proběhl turnaj ve Slatinkách, kde mužstvo vedené Robertem Havránkem
bohužel nepostoupilo ze skupiny. Druhý víkend v červenci proběhl
tradiční turnaj v Ratajích, kde jsme po velkém boji obsadili 1. místo,
když rozhodovaly až penalty.

První místo na turnaji v Ratajích

Tradiční hodový fotbalový turnaj
4. liga, skupina B (2015 – 2016)

2. liga, skupina A (2015 – 2016)

1. FC Křídla

26

121 : 63

38

1. FK Břuchotín

26

164 : 61

40

2. Moravan Cholina

26

97 : 62

36

2. Domino

26

137 : 59

37

3. FC Loučany

26

113 : 70

34

3. Arsenal Loučany

26

120 : 54

35

4. Schwarzbach

26

90 : 63

38

4. Sokol Křelov A

26

97 : 65

32

5. United Players

26

90 : 60

30

5. FC Braník

26

90 : 67

29

6. PS Beton

26

86 : 76

27

6. SK Slatinky

26

103 : 82

27

7. FC Wednesday

26

80 : 86

25

7. Sokol Slatinky

26

96 : 75

26

8. Rychlá rota

26

99 :101

24

8. SB Luběnice

26

64 : 81

23

9. Sokolka Horka A

26

77 :102

23

9. Sokol Křelov B

26

88 : 99

19

10. Lion Sport.cz

26

82 : 90

22

10. Académica

26

79 :131

16

11. FC Luběnice

26

72 :105

20

11. Sokol Skrbeň

26

68 :106

15

12. Ditrex

26

88 :127

20

12. FC Lutín

26

77 :171

7

13. FK Rozvadovice

26

46 : 92

16

13. FC Skrbeň

26

57 :189

2

14. Senice B

26

36 : 80

11

14. Neředínelite

2

vyloučeni
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Vítězný tým hodového turnaje

Nedělní hodové odpoledne

Podzimní část sezony 2016/2017 přinesla změny v sestavách obou
mužstev. Dva hráči se vrátili po ročním hostování ve Slatinkách do
týmu SB Luběnice, Robert Havránek na hrot útoku a Dušan Žemla
do brány. Dále sestavu doplnili noví hráči – Simona Havránková, David Skácelík, Roman Šolc, Radim Bátěk, Petr Dočkal a František Vrba.
V týmu FC Luběnice k žádným velkým změnám nedošlo, Jakub Beníček
a Jakub Kašpárek byli dlouhodobě zraněni a další krátkodobá zranění
ostatních vedla k tomu, že se často hrálo s minimálním počtem hráčů.
Při přípravě travnatého hřiště na podzimní část soutěže došlo nedopatřením k aplikaci nesprávného herbicidu, terén byl po čase nezpůsobilý ke hře, a proto byla domácí utkání obou týmů přeložena na hřiště
Milo. Jarní domácí zápasy se však odehrají opět doma! Těšíme se na
své fanoušky! Doufáme, že s podporou domácích fandů se nám podaří
oba týmy odrazit z konce tabulky.
Členové SK Martin Harant, Pavel Vychodil, Tomáš Metelka, Zdeněk
Kubíček a Petr Tarkowski se od podzimu 2016 přihlásili do Veteránské
ligy malé kopané v Olomouci. Po podzimní části jsou s týmem Mimoni na 6. místě ve 3. lize.
Osobně pokládám za největší úspěch SK Luběnice v roce 2016 zápis
do Spolkového rejstříku u Krajského soudu. Po neúspěšném pokusu
o změnu názvu klubu a zápis v roce 2015, proběhla 27. 5. 2016 4. Výroční schůze SK. Kromě změn stanov byli zvoleni zástupci nových
orgánů spolku. Po jedné opravě podání žádosti k zápisu do spolko-

vého rejstříku jsme byli zaregistrováni pod názvem „Sportovní klub
Luběnice, z.s. (zapsaný spolek)“ jehož účelem je: „udržování a rozvoj
sportovních a kulturně-společenských aktivit v obci Luběnice“. Statutárním orgánem spolku je předseda, Petr Tarkowski. Dalšími orgány
spolku jsou Výbor spolku (členové Martin Harant, Tomáš Körner, Pavel Šnajder, Petra Harantová Helešicová a Petr Tarkowski) a Kontrolní
výbor (členové Michal Voltner, Tomáš Metelka a Jakub Kašpárek). Další existence SK by bez tohoto zápisu nebyla možná, povinnost zápisu
vyplývá z nového Občanského zákoníku. Závěrem bych chtěl poděkovat panu Jiřímu Kubíčkovi za pomoc při přípravě podkladů k zápisu.
Bez jeho nezištné pomoci bychom se museli obrátit na placeného právníka, protože příprava podkladů k zápisu je velmi složitá.
Pevně věřím, že se nám v novém roce 2017 podaří uskutečnit ke
spokojenosti obyvatel obce Luběnice všechny plánované akce. Jisté je,
že Sportovní ples se bude konat dne 18. 2. 2017. O termínech dalších
plánovaných akcí (turnaj ve stolním tenise a pétangue, vyjížďka na
kolech, výšlap na Velký Kosíř) Vás budeme včas informovat. Závěrem
bych chtěl poděkovat všem aktivním členům za odvedenou práci, fanouškům za podporu a přeji Vám všem krásný rok 2017.
		
Doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D,
předseda klubu

4. LIGA skupina B – podzim 2016

3. LIGA skupina A – podzim 2016

1. SK Profit NV

13

56 : 31

2

1. Shake and Bake

13

108 : 27

22

2. Sokolka Horka B

13

57 : 35

18

2. Bažanti

13

46 : 35

16

3. Koník Litovel

13

51 : 43

18

3. Sokol Křelov A

13

57 : 37

15

4. Sedlisko

13

46 : 36

15

4. SK Slatinky

13

54 : 48

15

5. Aschmeritz

13

37 : 29

15

5. Sokol Křelov B

13

48 : 33

14

6. FC Rataje

13

36 : 32

14

6. FC Lutín

13

53 : 51

12

7. Sigma Lutín

13

35 : 47

14

7. Sokol Skrbeň

13

48 : 45

10

8. Ar.Loučany

13

51 : 51

13

8. Sokol Slatinky

13

46 : 54

10

9. SK Náklo

13

36 : 42

12

9. FC Skrbeň

13

39 : 59

10

10. FC Peklo NV

13

36 : 36

11

10. Zora club

13

29 : 63

4

11. FC Luběnice

13

37 : 38

11

11. SB Lubenice

13

33 : 69

2

12. Sokol Unčovice

13

25 : 50

8

12. Académica

13

31 : 71

2

13. Henkováci

13

23 : 36

7

13. B 1

13

0:0

0

14. FK Rozvadovice

13

24 : 44

5

14. B 2

13

0:0

0
3

Je libo Hermelín?
Pokud si jako pozorní čtenáři dobře pamatujete, v minulém čísle jsme otiskli článek „Není králík jako králík“. A protože se tento
článek těšil velké oblibě, rozhodli jsme se Vladimíra Vrbu vyzpovídat letos znovu. Mnozí by řekli, že již na dané téma nemůže být
nic dalšího zajímavého doplněno, ale opak je pravdou.
Jaké úspěchy jsi slavil v roce 2016?
Rok 2016 se dá označit za poměrně zdařilý, proběhla celá řada
vrcholných závodů, na kterých jsem posbíral řadu ocenění. Největším úspěchem v uplynulém roce je beze sporu Mistr České republiky z 46. Celostátní výstavy mladých králíků, která se konala
na domácí půdě v Olomouci v termínu 1.-4.9.2016, ocenění jsem
získal za belgického obra – divoce zbarveného. Pohár za první
místo mi dokonce předával samotný ministr zemědělství pan Marian Jurečka. Dalším úspěchem byla 2. Středoevropská speciálka
klubu BO a BOA (belgických obrů) v Žilině z 19.-20.11.2016, kde
jsem měl nejlepší kolekci bílých králíků, pokud se bavíme o kolekci, je tím myšleno minimálně 3 ks jednoho plemene. Také jsem
získal titul Mistr Slovenské republiky z Celostátní výstavy zvířat v Nitře, závodu pořádaného koncem listopadu. Ocenění bylo
v tomto případě uděleno v kategorii Hermelín.

Plemeno Hermelín
Předpokládám, že Hermelín v tomto případě
asi nebude plísňový sýr?
Ano, máš pravdu, Hermelín patří mezi menší plemena králíků,
kteří v dospělosti dosahují kolem 1 kg váhy, paradoxně i když zmíněné plemeno patří k těm menším, je poměrně velice dobře osvaleno a je tedy zároveň velmi vhodné ke konzumaci. Udává se, že toto
plemeno pochází z Anglie a svůj dnešní název hermelín dostalo
roku 1905, podle sněhobílé husté a krátké srsti připomínající hranostaje (pravý hermelín). Ovšem nejedná se o jedinou zajímavost
z mého chovu. Již delší dobu jsem pokukoval po plemenu Dailenár,
jedná se o středně velkého králíka (cca 3 kg), který svým zbarvením
připomíná zakrslou lišku. U nás není tohle plemeno úplně běžné,
a proto jsem se rozhodl navštívit výstavu v německém Straubingu. Při prohlídce umístěných králíků mě nejvíce zaujala bavorská
šampionka, která měla dobré parametry, a proto jsem se ji rozhodl
koupit. Cena se sice pohybovala okolo 200 eur, ale protože jsem si
zmíněné plemeno přál již delší dobu, nebylo co řešit. Samičce jsem
samozřejmě pořídil samečka stejného plemene a do další závodní
sezony bych rád vyslal potomky právě tohoto páru.

4

Plemeno Dailenár
Přibliž prosím našim čtenářům, jak vypadá
takový běžný závodní den
Rozhodně se nedá říci, že by se mělo jednat o nějakou procházku
růžovým sadem. Chovatel, který se rozhodne své králíky vystavovat, musí předem počítat, že tato záliba je velký žrout volného
času a peněz. Můj závodní den začíná velmi brzkým vstáváním,
protože je potřeba všechny králíky kvalitně nachystat. Přípravou
se především rozumí: stříhání nehtů, vyčištění pohlavních kót,
zkontrolování zubů, vyčištění uší, zkontrolování varlat, zjištění,
jestli nemají rozštěp a také jestli dobře pijí, všechny tyto faktory pak rozhodují o dobrém umístění. Např. na Krajské výstavě
v Kožušanech jsem přišel o šampiona z kolekce belgický obr, protože jsem mu zapomněl ostříhat nehty na nohou. Vyjíždím ráno
a na místo závodu se dostávám během odpoledne, pak již probíhá většinou vše rychle, posouzení, vyhlášení výsledků. Dříve
byly majitelům umístěných králíků předávány pouze velké poháry, v dnešní době však majitelé dostanou malý pohár a k tomu
pytel krmiva, což všichni velice vítají, jelikož náklady na krmení
bývají mnohdy astronomické. Po konci výstav, zvláště pokud je
to ke konci závodní sezony, některé ze svých umístěných kousků
prodám a někdy zase dokoupím pro doplnění chovu. U velkých
plemen je obvyklé, že králík má závodní formu jen 6 měsíců až
1 rok, pak už je vhodný jen na chov. Naopak u menších plemen
(jako např. Hermelín) je závodní forma po dobu 1 až 5ti let.
A jaké jsou tvoje vyhlídky do další závodní sezony 2017?
Aktuálně (29.12.2016) se objevila na Slovensku v Bratislavě-Petržalka v domácím chovu slepic ptačí chřipka. Díky této události
jsou ohroženy následné akce a výstavy, které se měly konat počátkem roku 2017 na Moravě a Slovensku. Zajímavostí u ptačí chřipky je fakt, že holubi bývají z ptáků nejvíce rezistentní ze všech
druhů drobného zvířectva. Přemýšlel jsem, že bych se v budoucnu zúčastnil i závodů v Německu, ovšem je to na dlouhé lokty
a tato záležitost na několik dnů je velice stresující pro zvířata, která v průběhu závodů díky stresu téměř nepozřou žádnou potravu. Výstava začíná např. v úterý, tzn., že králík musí být vyslán
v pondělí, do neděle je posuzován, vystavován a následně odjíždí
domů. U holubů je situace jednodušší, protože jim lze vpravit do
volete vodu pomocí stříkačky, králíka ale jen těžko donutíte, aby
se napil, když je ve stresu. Závěrem se dá ale říci, že jsem na další
sezonu dobře připraven a již teď se těším na nové přírůstky, se
kterými budu závodit v roce 2017.
Vladimír Vrba a Mgr. Tomáš Körner
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SDH Luběnice v roce 2016
Začátek roku prověřil naše hasiče nejen z pohledu jejich připravenosti a akceschopnosti, ale i stavu požární techniky. Náš sbor zasahoval u požáru v domě rodiny Bednaříkových v naší obci. Byli
jsme u požáru jako první, začali hasit a tím zabránili rozšíření plamenů na přilehlou budovu. Požár zdolali až přivolaní profesionální
hasiči, ale náš sbor se aktivně zapojil a vypomohl i s následným
odstraňováním ohořelých trámů v místě požáru. Právě v takové
kritické situaci si možná uvědomíme, jak potřebné je, aby obec měla
dobrovolné hasiče, kteří mohou právě v takových případech pomoci a zabránit tak velkým škodám. I přesto, že tato činnost není mezi
mladými dnes tak populární jako jiné aktivity. Je to dobrovolná práce všech členů, ale právě v případě vzniku požáru potřebná, což
se nyní potvrdilo. Tento zásah sboru ukázal, že je potřeba obnovit
i požární vybavení, proto nám obec ze svých prostředků pořídila
nový rozdělovač a dvě nové proudnice k hasicímu vozíku. Tímto
si podpory obce velice vážíme a ceníme si i výborné spolupráce
s obecním zastupitelstvem.

Nově pořízený rozdělovač a savice

Stavění máje
Z prostředků sboru byly pořízeny ochranné vesty s výstražnými
prvky, které se ukázaly jako potřebné a dají se využít i při dalších
náhlých situacích pro větší bezpečnost zasahujících osob. Jsme rádi,
že jsme v uplynulém roce byli schopni také zafinancovat, organizačně zajistit a podílet se na tradičních společenských akcích pro
naše spoluobčany, jako je stavění a kácení máje spojené s oslavou
Dne dětí s příchodem léta a podzimní posezení u vína a burčáku
spolu s MŠ Luběnice.
Tímto patří všem bratrům hasičům, kteří se aktivně zúčastnili
hašení požáru i pořádaných kulturně-společenských akcí v uplynulém roce, velký dík. Je pro sbor velmi smutné, že nás opouštějí
naši dlouholetí členové. V letošním roce jsme se bohužel rozloučili
s panem Jaroslavem Smičkou, který byl členem sboru téměř 60 let.
Vzpomínáme na něj s úctou.
Do budoucna sbor plánuje dle finančních možností postupně obnovovat a modernizovat starší hasicí techniku, aby byl lépe připraven řešit všechny možné situace, kde je účast hasičů potřebná. Věříme, že se v novém roce opět setkáme na námi pořádaných akcích
a všem spoluobčanům přejeme klidný a úspěšný rok 2017 a hodně
zdraví, štěstí a pohody.
František Šolc, starosta SDH v Luběnicích
Rodina Bednaříkova děkuje členům SDH Luběnice i všem spoluobčanům, kteří se jakkoliv podíleli na hašení požáru dílny a za obětavou pomoc
při likvidaci následků požáru.
Stanislava Bednaříková

Pálení čarodějnic

Požár dílny
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Informace z knihovny
V polovině roku 2016 došlo v knihovně (za pomoci paní Kmentové – vedoucí knihovny v Náměšti na Hané) k vytřídění roztrhaných
a jinak poškozených knih. Tyto byly nabídnuty občanům Luběnic,
kteří se zúčastnili vánočního posezení v závěru roku 2016.
Knihovna bude pro občany otevřena tak, jako v loňském roce –
každé pondělí od 16 – 17 hodin.
Dosud je zaregistrováno 27 čtenářů. Ti si mohou vybrat
z 2.400 knih, které knihovna v Luběnicích nabízí. Těším se na nové
malé i velké čtenáře.
Do nového roku 2017 přeji všem především zdraví, štěstí a splnění všech přání.
Lenka Blahová

Závodní sezona 2016
Základní organizace chovatelů poštovních holubů (ZO CHPH)
působí v Luběnicích již 27 roků. Byla založena k 1. 1. 1991. Vznikla
rozdělením ZO CHPH Olomouc, kde chovatelé z našeho nejbližšího okolí odjakživa dojížděli. Od roku 2016 došlo k organizační
změně a ZO CHPH byla přejmenována na MS CHPH – místní
spolek chovatelů poštovních holubů. Rozhodnutí o přejmenování
ZO na MS je nařízení našeho vrcholného orgánu – Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, které vychází z nového
zákona o spolcích. Jednoduše přeloženo, je to návrat k prvorepublikovému názvu.
Letošní závodní sezona, mimo dubnové nácviky z kratších vzdáleností, obsahovala celkem 19 hlavních závodů a závody holoubat
(viz tabulka).

Datum
1.5.2016
8.5.2016
15.5.2016
22.5.2016
29.5.2016
5.6.2016
12.6.2016
18.6.2016
18.6.2016
26.6.2016
2.7.2016
3.7.2016
6.7.2016
10.7.2016
16.7.2016
16.7.2016
24.7.2016
30.7.2016
31.7.2016

Místo
Benešov
Rokycany
Květná u Chebu 1
Bayreuth
Cheb 1
Wertheim
Květná u Chebu 2
- Katovický memoriál
Koblenz
Tachov 1
Cheb 2
BadBentheim
Eisenach
Chomutov
Květná u Chebu 3
Leverkusen
Tachov 2
Květná u Chebu 4
Oostende
Rottendorf

Počet km
200
260
340
400
360
550
340
720
330
360
770
520
280

340
740
330

340
1000
510

Za zmínku k loňské sezoně stojí vyzvednout nejdelší závod Oostende (Belgie) s průměrnou vzdáleností 1 014 km! Holubi z celé Moravy byli vypuštěni 30.7.2016 v 7:00 hod. Vál jihozápadní vítr, teplota v místě startu 17 ˚C, teplota v místě doletu 25 ˚C. Celkem bylo
v oblastním spolku Olomouc nasazeno 293 holubů. První den bylo
konstatováno – doletělo 20 holubů. První holub byl konstatován
v 18:40:15 hod!! Rychlost 1 427, 750 m/min (cca 86 km/h) na vzdá6

lenosti 1 000,81 km. Doba letu tedy byla 11:40:16 hod. Úctyhodný
výkon, který si zaslouží obdiv. Závod Chomutov 6.7.2016, vítězný
holub dosáhl průměrné rychlosti 2 013, 720 m/min, což odpovídá
rychlosti více jak 120 km/h. Rovněž vynikající výsledek.
Mnohé z Vás určitě napadne, jak jsou schopni se holubi vrátit
z takových vzdáleností zpět domů do holubníků. Poštovní holubi mají vrozenou "satelitní navigaci", která využívá magnetického
pole Země k určení jejich polohy a pomáhá jim najít cestu domů.
O této schopnosti ptáků se ví už léta a zjistilo se, že dráhy letu holubů, kteří se vracejí při závodech domů, následují magnetické vlny
kolem Země. Stejně jako u satelitní navigace musejí ptáci nejdřív
zjistit, kde se přesně nacházejí, než-li se vydají na cestu domů. Jednou ze záhad u poštovních holubů bylo, že často startovali úplně
opačným směrem, ale nakonec stejně cestu domů našli. Nyní vědci
přišli na to, že ptáci se nejdříve snaží najít příslušné magnetické
vlny, kterých potom využívají při cestě domů. Při německých studiích vědci pozorovali asi 150 poštovních holubů, vracejících se do tří
lokalit nedaleko Frankfurtu. Výsledky naznačily, že holubi používají magnetické pole Země k určení své polohy na místě vypuštění
a pak teprve stanoví správný směr cesty domů. Studie tak rozšířila
dřívější výzkumy, podle kterých mají holubi v zobácích magnetické částice, jež fungují jako kompasy, citlivě reagující na magnetické
pole Země. Z toho všeho vyplývá, že při poruchách magnetického
pole Země mívají poštovní holubi problémy s návratem na svůj holubník. Je proto vhodné při volbě termínu závodu a vypouštění holubů zjišťovat, jak na tom v aktuální den magnetické pole Země je.
Pokud je klidné, máme vyhráno. V případě jeho poruch je vhodné
nechat raději holuby doma a počkat si na jiný termín.

Start holubů při závodech
V současné době u nás probíhá období výstav. Již se uskutečnily,
nebo se teprve uskuteční výstavy:
• Výstava oblastního spolku (krajská) ,,Haná Olomouc“ v Bochoři u Přerova
• Výstava Morava – střed v Bělkovicích u Olomouce
• Výstava Moravskoslezská (zemská) v Prusinovicích u Holešova
• Výstava celostátní v Lysé nad Labem
• Olympiáda celosvětová v Bruselu
Po skončení výstav nám začíná příprava na novou sezonu. Začínáme očkováním chovů, preventivním přeléčením proti nemocem atd. Koncem února nebo začátkem března začíná párováním
chovná sezona a od dubna do konce roku září závodní sezona. Je to
koloběh, který se pravidelně opakuje. Do nového roku 2017 ,,Letu
zdar“.
Vladimír Bátěk
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Mateřská škola Luběnice
Také v tomto roce byla kapacita Mateřské školy Luběnice naplněna. Většinu třídy tvoří děti z Luběnic, dále školku navštěvují také
chlapci a děvčata z Třebčína, Hněvotína, Slatinic, Prostějova a Velké
Bystřice.

Novinkou je letošní změna v oslavě narozenin dětí. Probíhá vždy
jednou za měsíc, pro děti, které se v něm narodily. Všichni se podílí
na „pečení dortu“, výrobě přáníček, přípravě narozeninové tabule
a výzdoby.
Děti tak poznávají přírodní zákonitosti, učí se prostřednictvím
všech smyslů a každé svým vlastním tempem, tím se rozvíjí jejich
osobnost a tvořivost, jsou vedené k úctě k sobě, druhým a okolnímu
světu.

Děti na tenisovém hřišti
Školní vzdělávací program MŠ Luběnice je vytvořen na základě projektů zaměřených na ekologickou výchovu v mateřských
školách. Jedná se hlavně o projekt „O Čtyřech královstvích, aneb
Jak na ekologickou výchovu v mateřské škole“, který se zabývá
osvojením základních komunikačních, organizačních a sociálních
návyků a dovedností. Zaměřuje se na přírodní zákonitosti a učí
děti předškolního věku jejich pochopení a ztotožnění se s nimi.
V programu jsou zahrnuty prvky pedagogiky Montessori, která
vede děti spontánně od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého k složitému.
V praxi to pak znamená, že si děti osvojují vše hlavně prostřednictvím prožitkového a situačního učení. Pracují na zeleninové a ovocné zahrádce. Sázejí, sklízejí a zalévají. Úrodu, kterou tvoří hlavně
brambory, mrkev, hrášek, jahody a rybíz, pak váží, počítají na kusy,
poznávají barvy, vůně, chutě. Připravují z nich svačiny, dezerty
a jiné dobroty. Při tom si osvojují dovednosti jako je krájení, loupání,
úklid a další. Dokážou si servírovat obědy a chystat svačiny.

Slet čarodějnic v Luběnicích

Děti projektují nové hřiště
Situační učení bylo letos spojeno s výukovými programy „Canisterapie“ aneb jak se chovat k psům a „Živo jako v úle“, povídání
o životě včel v úle i mimo něj. Děti si vyrobily svíčku z včelího vosku, vyzkoušely si pomůcky pro včelaře, ochutnávaly různé druhy
medu. Během roku se uskutečnilo ve školce několik divadelních
představení. Mezi nimi byla i pohádka, kterou zahráli herci Moravského divadla Olomouc.

Zahradnické úspěchy

Sázení stromů

Ozdoby z vánočního jarmarku

Naše kulinářské dovednosti

Celoroční projekt „Strom“, který měla v programu MŠ v roce
2013, byl podnětem k tomu, že děti vysadily stromy v obci, které
jsou označeny jejich jménem. Už nesou plody. Letos na podzim děti
opět pomáhaly při sázení dubů, lip a jasanů u splavu.
Plánovaná „Koncepce MŠ Luběnice“ je spojena s vizí, že akce
v obci budou propojovat život mateřské školy a občanů Luběnic. To
se v tomto roce podařilo plnit ještě více než v roce minulém.
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Dvakrát proběhl v Luběnicích „Sběr papíru“. Výtěžek věnovali
občané a rodiče luběnické školce.
Na akci „Pálení čarodějnic“ přišlo velké množství lidí. Mnoho
z nich bylo stejně jako děti v kostýmech a společně si pak všichni
užili odpoledne plné her, stavění májky, opékání, které bylo zakončeno ohňovou show.
V květnu děti z mateřské školy vystoupily při oslavě „Svátku
matek“ v kulturním domě, kde zazpívaly a zatančily nejen pro své
maminky, ale také pro ostatní ženy z obce.
V září se uskutečnilo první společné „Loběnicky deňohrani.“.

Příprava jednohubek

Výborná dýňová polévka
Byly nabízeny dýně, ze kterých bylo možné dlabat pod vedením
odbornice, výborné koláče od občanů Luběnic a polévka, kterou
uvařily paní učitelky. Luběnická školka získala první místo v soutěži o nejhezčí dýni, ve které hlasovali luběničtí občané.
Závěr podzimu je ve znamení „Martinské slavnosti“, kdy se děti
i dospělí se světýlky vydávají hledat poklad, martinské rohlíčky ve
tvaru podkoviček. Děti se o ně rády podělily s rodiči, sourozenci
a sousedy z Luběnic.
Počátek adventu je v Luběnicích spjat s rozsvícením obecního
vánočního stromu. Letos při této sváteční příležitosti zazpívaly
děti z mateřské školy v doprovodu skupiny „Popové školy Dětského domova v Olomouci“ pod vedením pana ředitele Křebského
a vytvořily svým společným vystoupením tu pravou adventní atmosféru.
Následoval už tradiční „Vánoční jarmark“, kde byly nabízeny výrobky a dobroty rodičů a dětí.
Konec roku je spojován s bilancováním a přáním. A tak chci na
závěr poděkovat panu starostovi Blahovi za skvělou spolupráci,
velkou podporu, zájem o to, co se ve školce děje, za jeho návštěvy
u dětí.
Velmi si vážím rodičů našich dětí, za jejich energii, čas, nápady
věnované akcím, které školka pořádá, za sponzorské dary a také za
to, že si vybrali pro svoje děti právě mateřskou školu v Luběnicích.
Velký dík patří také sousedům z Luběnic za jejich dary, tedy za
bylinky, sazeničky, ovoce, med a materiál k pracovním činnostem,
který dětem do školy v průběhu celého roku nosí.
A samozřejmě děkuji svým kolegyním, paní učitelce Marcele
Opavské, paní školnici Marcele Janíkové, paní asistentce Kateřině
Navrátilové a Veronice Ježkové za pracovní nasazení, nadšení a laskavost s jakou pracují.
Ze srdce Vám všem přeji hodně štěstí a pevné zdraví do nového
roku 2017.
Bc. Radomíra Tylichová, ředitelka MŠ Luběnice

Vánoční pečení perníčků

Oslava narozenin
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Cvičení pro zdraví
Milé ženy,
I v tomto roce 2017 opět cvičíme každé pondělí, středu a pátek, vždy od 18:00 do 19:00 ve cvičebně hasičské zbrojnice. Cvičíme při hudbě s tyčemi, činkami a na
gymnastických míčích a tím si protahujeme celé tělo.
V létě za příznivého počasí vyjíždíme na kolech po okolí.
Máte-li zájem, rády Vás přivítáme mezi námi.
Marie Báťková

Stavební akce v Luběnicích
Silnice III/44814 – průtah obcí
Dlouho očekávaná oprava krajské silnice III/44814 byla svým
významem pro obec srovnatelná s výstavbou splaškové kanalizace
a čistírny v letech 2014-15. Investorem této akce byla Správa silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
Stavba rozdělená na dvě etapy byla zahájena 15. září výkopem
před sídlem firmy Screen servis a poměrně rychle postupovala
směrem do obce. V místech před rodinným domem č.p. 86 nastaly komplikace, způsobené špatným stavem dešťové kanalizace
z roku 1952. Na základě provedeného monitoringu a čištění kanalizace bylo s ohledem na stanovisko odborné firmy rozhodnuto
o opravě úseku dešťové kanalizace v délce 162 m, která vede přímo
pod opravovanou silnicí. Rovněž musela být provedena přeložka
části obecního vodovodu před domem č.p. 21. Pracovníci prováděcí firmy při stavbě vodovodu v roce 1998 totiž neodborně uložili
jeho potrubí z části do potrubí dešťové kanalizace. Tyto skutečnosti
pro obec znamenaly neplánované výdaje ve výši necelého 1 mil. Kč
a také zdržení celé stavby o cca 7 – 10 dní. Poté, co byly provedeny spodní konstrukční vrstvy silnice, mohlo postupně dojít
k pokládce silničních obrubníků a dvojřádku z žulových kostek.

ceného kameniva. Nově navržená komunikace přibližně kopíruje
její původní směrový stav s výjimkou úseku, kde bylo nutné zúžení
jednoho jízdního pruhu kvůli nedostatku prostoru mezi zástavbou
a komunikací. Celková délka opravovaného úseku silnice III/44814
byla 833,46 m.

Oprava dešťové kanalizace v první etapě stavby

Nová konstrukce vozovky:
Asfaltový beton ACO 11+			
Postřik spojovací PSE KAE 0,25 kg/m2
Asfaltový beton ACL 16+			
Postřik spojovací PSE KAE 0,25 kg/m2
Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32
Štěrkodrť fr. 0/32 			
Sanace pláně (ŠD fr. 0/150)		
Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2
celkem					

40 mm
70 mm
150 mm
180 mm
500 mm
940 mm

Zahájení stavby směrem na Lutín

Menší část dešťové kanalizace v délce 18 m bylo nutné opravit také
pod komunikací mezi domy č.p. 70 a 60. Mimo výše uvedené již
stavba pokračovala bez komplikací. V pátek 2. prosince proběhla pokládka obrusné vrstvy asfaltu na druhé etapě a už o týden později,
9. prosince, byla stavba zkolaudována a uvedena do provozu.
Při rekonstrukci silnice byla tedy kompletně odstraněna původní konstrukce vozovky a na základě provedené diagnostiky navržená nová skladba konstrukce vozovky. Sanace byla provedena
v tloušťce 50 cm (15 cm bylo použito ze stávající konstrukce) z dr-

Průběh stavby v centru obce
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Úsek komunikace nacházející se v obci byl navržen jako komunikace dvoupruhová, obousměrná s návrhovou rychlostí 50 km/h.
Základní šířka je 6,5 m. Na koncích opravovaného úseku, kde je
komunikace již v nezastavěné části obce, je její šířka 6 m a 0,5 m
nezpevněné krajnice na obou stranách.

novic, kde dojde k jejímu vytřídění a opětovnému využití. Plocha
nového asfaltu činí 5.761 m2.
V následujících měsících také dojde k majetkoprávnímu vyrovnání s Olomouckým krajem, vlastníkem pozemků pod komunikací.
Obec bezúplatným převodem získá pozemky podél silnice v celkové výměře 2.617 m2, které doposud patřily Olomouckému kraji.
Z vlastnictví obce bude naopak Olomouckému kraji převedeno
67 m2 pozemku pod silnicí.

Výkopové práce před hasičskou zbrojnicí
Kontrolní den na stavbě

Aby se do nové silnice později nemuselo zasahovat, bylo v rámci
stavby silnice rovněž provedeno uložení plastových trubek – chrániček, a to v místech podle připravovaného projektu rekonstrukce
vedení nízkého napětí (NN). Chráničky budou využity při rekonstrukci NN, veřejného osvětlení a obecního rozhlasu.
Pro zajímavost doplňuji, že při rekonstrukci silnice bylo
z Luběnic postupně
odvezeno přibližně
3.450 m3 zeminy (což
znamená cca 350 plných nákladních vozidel), cca 2.250 m3
štěrku a 585 m3 asfaltu (štěrk a asfalt byl
mimo jiné použit do
spodních konstrukčních vrstev nové silnice). Zemina byla
Pokládka asfaltu
odvezena do Draha-

Stavební práce v místě zúžení silnice

Rekonstrukce místní komunikace – jižní humna
Téměř ve stejnou chvíli, kdy začala oprava krajské silnice, byla
zahájena i rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce. Koncem září došlo k odbourání původního chodníku před rodinnými
domy. V úseku mezi domy č.p. 103 – č.p. 117 byl odstraněn původní

Původní chodník a vjezd
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povrch silnice a zhotovena její celá nová konstrukce. Postupně bylo
provedeno rozšíření silnice na 4,5 m, osazení obrubníků, napojení
kanalizačních vpustí, výstavba nových chodníků včetně betonové
přídlažby, vjezdů a parkovacích stání. Stejně jako při opravě krajské

Poškozená silnice

Jižní humna v roce 1997
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silnice byly i v tomto případě na některá místa uloženy chráničky,
které budou využity při rekonstrukci vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení a rozhlasu. Byla vybudována také zpevněná plocha
pro kontejnery na tříděný odpad. Nové sběrné místo do značné
míry „uleví“ sběrnému místu u tenisových kurtů a třídění by tak
mělo být pro občany východní části obce dostupnější. Dne 24. listopadu, tedy za necelé 2 měsíce od zahájení prací, byla stavba zkolaudována a uvedena do provozu.
Výkopové práce na komunikaci

Pokládka obrubníku a přídlažby

Výstavba vjezdu, chodníku a parkovacího stání

Nová konstrukce silnice

Na tuto akci se podařilo získat dotaci od Olomouckého kraje
z Programu obnovy venkova ve výši 300.000 Kč. Věřím, že rekonstrukce místní komunikace výrazně zlepšila přístupnost k rodinným domům a zvýšila bezpečnost dopravního provozu i celkový
vzhled této části obce.
Chtěl bych dodatečně poděkovat všem občanům obce za trpělivost při loňských opravách silnic v naší obci. Skoro čtvrtinu roku
byly přesunuty autobusové zastávky, někteří z nás museli své popelnice při vývozu odpadu stěhovat na místo, kam mohl přijet popelářský vůz, a to nemluvě o komplikacích při parkování a zajíždění vozidly do svých domů. Toto je naštěstí za námi a Luběnice mají
opravenou silnici, která by měla dlouho zůstat v dobrém stavu.

Pokládka asfaltu

Z kroniky obce
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Kronika obce Luběnice, Jan Bundil, 1974

Oprava sochy Madony s dítětem
V loňském roce se podařilo s přispěním Olomouckého kraje restaurovat sochou Madony s dítětem vedle kapličky, nebo
také před sochou Hostýnské Madony, jak ji nazývá olomoucký
restaurátor Mgr. Ladislav Werkmann ve své studii. Socha Mado-

ny s dítětem stojí na odstupňovaném osmihranném podstavci,
který byl při rekonstrukci doplněn o jeden schod. Vznik této sochy je datován do roku 1899. Podle vytesaného nápisu na zadní
straně podstavce ji nechal zhotovit pan Jiří Novák (Luběnice č.p.

Svěcení opravené sochy

Projev pana faráře
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27). V roce 1928 byl kolem sochy umístěn železný
plot a po obou stranách instalovány desky s podobenkami a jmény občanů, kteří padli v první světové
válce. Poté byl pomník slavnostně posvěcen luběnickým rodákem, farářem panem Janem Skyvou. Bohužel tyto pamětní desky silně poznamenal „zub času“
a nedochovaly se ani podobenky padlých. Jména padlých občanů obou světových válek jsou nyní vyryta
v čele památníku obětem světových válek. Z těchto důvodů již pamětní desky nebyly k opravené soše Hostýnské Madony instalovány.
Opravy sochy do podoby, kterou můžete vidět na
návsi vedle kaple po pravé straně, se ujal kameník pan
Milan Dofek z Ústína. V rámci opravy došlo zejména
k očištění a ošetření kamene, byla vymodelována chybějící ruka Ježíška v umělém kameni, restaurovány
blesky v jeho levé ruce, provedeno zaspárování a zatmelení kamene a další. Vykopání a zabetonování nového základu se pak ujali zaměstnanci obce.
Náklady na opravu sochy činily celkem 61.000 Kč
a byly rovným dílem hrazeny z rozpočtu obce Luběnice a Olomouckého kraje. Ke slavnostnímu
vysvěcení došlo při příležitosti hodových oslav
a provedl jej těšetický farář pan Mgr. Miroslaw Lukasiewicz.
Mgr. Jan Blaho

Společenská kronika obce
Narodili se:
Eliška Byrtusová –  listopad 2016
Novému občánkovi přejeme, aby vyrůstal v láskyplném
rodinném prostředí.
Opustili nás:
Emilie Šolcová 		
Pavel Janiš 		
Miluše Smičková
Anna Bundilová 		
Břetislava Jungová
Jaroslav Smička 		
Petr Skácelík st. 		
Věra Popelková 		

(86) –  červenec 2015
(42) –  leden 2016
(78) –  leden 2016
(94) –  březen 2016
(86) –  červen 2016
(78) –  září 2016
(76) –  říjen 2016
(80) –  listopad 2016

S úctou vzpomínáme.

Významného věku se v roce 2016
dožili tito naši spoluobčané:
70 let:

80 let:

Věra Cielecká
Marie Vychodilová
Božena Dovčiaková
Karel Havránek

František Matiáš
Eva Lenhartová
Stanislav Körner st.

96 let:
Marie Snášelová
Jaroslav Novák

Našim nejstarším občanům přejeme pevné zdraví
a životní pohodu.

Srovnání nově opravené a původní sochy

Cvičení s flexibarem
Milé dámy, srdečně Vás
zvu na pravidelné cvičení
v Luběnicích. Přijďte se
mnou shodit vánoční kila
a protáhnout celé tělo.
Cvičíme ve cvičebně hasičské zbrojnice Luběnice
každé úterý 18:35 -19:35,
kombinace Flexibaru,
cardio cvičení a vysoce
intenzivní cvičení Tabata
a čtvrtek 18:00-19:00
kombinace intenzivního
cvičení Tabata, cardio
cvičení, cvičení s činkami
a protahování.
Na cvičení si vezměte:
pohodlné oblečení, sportovní obuv, karimatku,
činky (cca 2kg) popřípadě malé lahve s pískem,
a dobrou náladu .
Cena za lekci: 0

Kč (šetříme si na pomůcky)

Flexibar:
odstraňuje bolesti zad, pomáhá zpevnit pánevní dno, spaluje tuky
a funguje jako skvělý trénink pro všechny stupně výkonnosti.
Tabata:
je intervalový trénink pro zvýšení kondice a účinné spalování tuků.
Hlásit se můžete na tel: 775
Budu se na Vás těšit.

668 917
Marianna Richterová
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Matěj Popelka v závodní sezoně 2016
Závodní sezona nezačala zrovna růžově. V zimě si Matěj poranil
zápěstí na snowboardu, což je pro něj po kole druhý největší koníček.
A před prvním závodem dokonce spadl v Bikeparku, kde trénuje na
endurovém kole a poranil si koleno. No, naštěstí nic vážného. Nicméně vynechal 1. závod MČR Biketrial 2016 v Brně Kníníčkách (za celých
11 let to byl první vynechaný závod!).

5 km v kopcích. Docela náročné na fyzičku... Zdálo se nám, že je Matěj "v poho", ale nervozita při závodech je vždycky. Doprovod dělal
Matějovi i Pavlovi Procházkovi Adam Procházka - bratr Pavla, který
již nejezdí. V prvním kole pět trestných bodů, jinak super, dobře rozjetý závod. Matěj se po prvním kole dělil s Angličanem Duke Aaronem
o 4. místo. Druhé kolo už se vydařilo a Matěj nakonec obsadil celkové

ME Sardinie 2016

MS Blansko 2016

V Česku jezdí Matěj kategorii ELITE. V zahraničí musí dle věku jezdit
kategorii SENIOR (19 a více let), která se řadí mezi elitní kategorie. Nejvyšší kategorii ELITE si musí závodník vyjet svými výsledky. Dále zde
patří JUNIOR (15 - 18 let).
Následovaly další závody MČR Blansko a Kutná Hora. Veškerou
zimní a jarní přípravu Matěj soustředil na ME Sardinie - Bolotana, které
bylo v červnu a na srpnové MS Blansko. Kvůli ME na Sardinii jsme byli
nuceni vynechat i závod ve Velké Bystřici u Olomouce, a tím Matěj ztratil body do celkového umístění v mistrovství ČR.
ME BIKETRIAL se konalo nad malým městečkem Bolotana v horách
na Sardinii 18. 6. 2016
Závod se jel na krásných přírodních skalkách - sekcích. Teplota
u moře byla 28 stupňů, ale v horách bylo pouze 13 stupňů. Matěj
závod rozjel skvěle, po prvním kole byl dokonce na prvním místě. Byl si vědom toho, že nemůže udělat chybu. Trošku nervozity
a 5 trestných bodů jej posunulo na 3. místo. Nejdříve nebyl spokojen,
ale po předchozích několika "bramborách" na ME byl za druhého vicemistra Evropy velice vděčný!! Musím ještě podotknout, že Mistrem Evropy se stal Matějův trenér Pavel Procházka z Přerova (byl
nesmírně šťastný) a druhý skončil Luka Tombini z Itálie. Bylo to těsné, Pavel měl 8 trestných bodů, Luka a Matěj oba 9 trestných bodů.
Ital Maťu posunul na 3. místo takzvaně na "nuly" - měl více sekcí
s nulovým počtem trestných bodů.
Po ME se konal ještě závod v Nové Veselí - bramborová v kategorii
ELITE.
Začátkem července již tradičně bývá DRESSLER CAMP pro všechny biketrialisty v Tanvaldu. Zde se setkávají biketrialisti z celé Evropy
a před MS je to pro všechny super trénink. Samozřejmě ani Matěj zde
nesměl chybět.
Příprava na MS v Blansku pokračovala celé prázdniny. S Martinem
Kakáčem a Marou Hlávkou trénovali v Bystřici, Znojmě, Novém Veselí
atd. A potom přišly dny D… MS Blansko 2016 (8. - 13. 8. 2016).
Mistrovství světa se skládalo ze dvou závodů. Matěj se do Blanska
odstěhoval již před závody a zůstal tam po celou dobu závodů. První
závod 8. 8. 2016 měl 10 sekcí, jezdilo se na na dvě kola, délka okruhu

2. místo v prvním závodě MS.
Druhý den jely menší kategorie
a večer proběhlo slavnostní
vyhlašování. Maťu porazil
opět Luka Tombini, třetí byl
trošku nečekaně Čech Michal
Kubenka.
Druhý závod se jel až 13.8.
Matěj mohl v Blansku trénovat
a my chodit do práce. Byla tu
naděje na celkovou medaili,
ale je to sport, počítat jsme s
tím nemohli. Opět 10 sekcí,
2 kola a dlouhý okruh. Maťa
jel skvěle až na jednu sekci,
kde našlapal 3 trestné body.
Netušili jsme ale, že je po
MS Blansko 2016
1. kole na prvním místě!! Byl
nervózní, ale věděl, že jde o hodně. Bohužel i tak v druhém kole 5 trestných bodů. Maťa si myslel, že si tím celý závod pokazil, ale chybovali
i druzí… Tak si opět ve druhém závodě vyjel druhé místo. Porazil ho
o pouhý bodík Kalus ze Slovenska. Třetí skončil opět Kuběnka. Tombini zajel tentokrát špatně – až 7. místo. A tím pádem při součtu bodů
ze dvou vyrovnaných závodů si Matěj vyjel celkové 1. místo – MISTR
SVĚTA v kategorii SENIOR 
V Blansku je krásný areál u přehrady a vyhlašování celkových výsledků proběhlo skvěle, až na jednu chybičku. Když vyhlašovali Matěje mistrem světa a měla hrát česká hymna, pokazila se aparatura, a tak všichni
čeští závodníci, doprovodi a diváci Matějovi tu hymnu zazpívali!
Na podzim se ještě dojížděly závody MČR, Retz u Znojma, Březová u Sokolova, Kyjov a poslední tradiční Brno Sport Life.Celkově
v MČR v kategorii ELITE skončil Matěj na 6. místě (dva závody bohužel
nejel a body chyběly).
Držte pěsti v sezoně 2017, to už Matěj Popelka pojede kategorii ELITE
i na mezinárodních závodech!!
Magda Popelková
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MS Blansko 2016

Ke mněééé! … Ten je šikovný!

Příprava na výcvik psů

Tak tyto a podobné výkřiky můžete zaslechnout z areálu čistírny
odpadních vod v Luběnicích, kde se již téměř rok pravidelně schází
fanoušci psích sportů - občané Luběnic, okolních vesnic, ale například i z Prostějova, Věrovan nebo Zábeštní Lhoty.
Důvody, proč s pejsky „pracují“, jsou různé. Někomu stačí pouze
základy poslušnosti a doporučení jak socializovat, aby se stal z jeho
čtyřnožce pohodový společník. Někdo má vyšší cíle. Třeba složit některou ze základních zkoušek ovladatelnosti psa. A tak od začátku
dbá na precizní provedení každého cviku. Jiní chodí, protože prostě
vidí, jak se jejich mazlíčci na tyto společně strávené chvíle těší.

Díky Pavlu Vychodilovi se nám již otevřela i možnost
vypsání termínů „sranda“ obran

Jedno však mají všichni společné. Znovu a opakovaně si užívají
kouzla okamžiku, jedinečnosti dané chvíle, kdy se plně věnují svému
čtyřnohému kamarádovi. „Tady a teď“ uměla většina z nás vnímat
pouze v dětství. Postupem času se tohle „umění“ vytrácí a jsme čím
dál více zatíženi budoucností i minulostí a právě prožívané chvilky
si často neumíme pořádně užít.
Při výcviku psa vlastně nemůžete jinak. Je třeba se plně soustředit, abyste ve správný čas označili a odměnili přesně ty detaily, které
vaši společnou práci posunou dál. Postupně přestanete vnímat okolí.
Neřešíte, kde jste, kolik lidí se na vás dívá a prožíváte si své „týmové
tady a teď“. Vaše hlava si neskutečně odpočine od denních starostí.
Zapomenete na to, co všechno jste v práci nestihli, nebo naopak budete muset zítra stihnout. A navíc vám váš pejsek tento čas investovaný do společných chvil mnohonásobně vrátí.
Někdy nevím, zda je větší motivací pamlsek, balonek či přetahovadlo pro psa nebo předvedení toho, co se od poslední hodiny podařilo natrénovat či zlepšit pro majitele. Ale jedno vím určitě. Vždy je
radost tyto dvojice a jejich společnou „šou“ pozorovat. A to je vlastně motivace pro mne. Proto vypisuji další a další termíny výcviku
a jsem zvědavá, co mi zase předvedou.
Několikrát jsem v souvislosti s výcvikem zmínila slovo „práce“.
Jeho význam je velmi bohatý a vlastně stejný pro psovoda i jeho psa 
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– učení soustředit se a přemýšlet, koordinace pohybu, hra, pozitivní
motivace, neustálé opakování, rozvíjení naučeného a učení nového
Termíny jsou pro všechny zájemce vždy s předstihem pravidelně
vyvěšovány na webových stránkách obce www.lubenice.cz v sekci
Zájmová činnost a spolky. Právě díky podpoře obce Luběnice a členů
Sportovního klubu se možnosti využití stále rozšiřují.

V průběhu roku přibyly na ploše odkládací boxy, ve kterých
mohou psi mezi jednotlivými etapami výcviku odpočívat

Je možné trénovat základy poslušnosti, „taneční“ triky a prvky, základy agilit

V listopadu nainstalovaná světla nám nově umožňují trénovat
i v pozdních odpoledních hodinách, což je v zimním období velmi přínosné. Připravujeme i další překážky pro agility. A i díky
sponzorskému daru jedné ze zapálených a pravidelných účastnic
výcviku jsme mohli zakoupit nové pomůcky pro „sranda“ obrany.
Při všech těchto aktivitách je přístup ke každému plemeni i psu zcela individuální.
Těším se na všechny, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas se
svým psem 
Petra Harantová Helešicová
Autorka článku se svým mladým psem složila v minulém roce vstupní zkoušku z výkonu na výbornou. Díky tomu se mohla účastnit Mezinárodních závodů v Mondioringu v Polsku a Mistrovství České republiky
v Mondioringu. Pravidelně se účastní závodů v agility. Je také členkou
týmu pořadatelů soutěží sportovní kynologie a vede kurzy výcviku ve svém
domovském kynologickém klubu.

Zveme Vás na závody v Mondioringu s mezinárodní účastí, konané
v autokempu Morava v Mohelnici. Termín akce: 13. – 14. 5. 2017
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Ukázka Mondioringu byla součástí nedělního programu
Luběnických hodových slavností 2016

V tomto roce se můžete těšit na hodovou ukázku agilit
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Obecně závazné vyhlášky obce Luběnice
Během roku 2016 byly zastupitelstvem schváleny celkem 3 obecně
závazné vyhlášky.
Vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů bylo nutné aktualizovat a doplnit z důvodu
změny zákonů. Až na drobné úpravy nedošlo k zásadním změnám.
Podstatné je, že sazba poplatku zůstává ve stejné výši, jako v posledních několika letech, a to 350,- Kč za občana v příslušném roce (u občanů, kteří dovršili 70 a více let věku, je to 220,- Kč ročně).
V případě vyhlášky č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Luběnice
bylo nutné reagovat na zřízení nového sběrného místa v ulici směrem
K Háječku, které bylo vytvořeno v rámci rekonstrukce místní komunikace a chodníků v této části obce. V tomto směru byla doplněna i tato
vyhláška.
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva v loňském roce byla
zastupiteli schválena zcela nová obecně závazná vyhláška č. 3/2016
o nočním klidu, kterou naše obec doposud neměla. Až do září 2016
umožňoval zákon o přestupcích obcím udělit výjimku z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce. Od
1. října loňského roku již toto není možné. Všechny obce, které chtějí
v konkrétních případech (např. hodové oslavy a další) zkrátit či nevymezit dobu nočního klidu, musí tyto případy uvést právě v obecně
závazné vyhlášce. Tato povinnost vychází z ustanovení § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, který zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba
od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší, nebo žádnou.“ Smyslem této nové právní úpravy podle výkladu Ústavního soudu je, aby se lidé žijící v obci o těchto akcích věděli

a mohli na ně předem připravit. Hlasité noční aktivity tak mají převážit nad veřejným zájmem na nerušený odpočinek v noční době pouze
ve výjimečných, předem stanovených případech.
Schválená a platná obecně závazná vyhláška obce Luběnice
č. 3/2016 stanoví, že doba nočního klidu se nevymezuje v těchto případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna,
b) v době konání Obecního plesu,
c) v době konání Plesu Sportovního klubu Luběnice,
d) v době konání Stavění máje a Pálení čarodějnic,
e) v době konání Kácení máje a Dětského dne,
f) v době konání Hodových oslav,
g) v době konání Burčákobraní.
V době konání těchto akcí tedy není doba nočního klidu vymezena,
a tudíž ji nelze ani rušit. Společenská, sportovní ale i soukromá akce
může samozřejmě pokračovat i po 22. hodině, avšak takovým způsobem, aby nebyl narušován noční klid. Pokud by někdo rušil noční
klid mimo akce uvedené ve vyhlášce, vystavuje se postihu v rámci
přestupkového řízení.
Může se stát, že v průběhu roku bude chtít obec, SK Luběnice nebo
kdokoliv jiný uspořádat akci, u níž se předpokládá pokračování i po
22. hodině a která zároveň není zařazena do seznamu akcí ve vyhlášce. V takovém případě je nutné, aby pořadatel akce sdělil tuto skutečnost v dostatečném předstihu obci (nejméně 1 měsíc před konáním
akce) a požádal o její zařazení do vyhlášky. Zastupitelé posoudí, zda se
jedná o výjimečný případ a na nejbližším veřejném zasedání o tomto
rozhodnou. Platné obecně závazné vyhlášky obce Luběnice v plném
znění naleznete na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Mgr. Jan Blaho

Termíny úhrady poplatků v roce 2017
1. 3. – 31. 3. 2017
místní poplatek za komunální odpad – 350 Kč na osobu
ročně (úlevy a osvobození dle čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 1/2016).

1. 3. – 31. 3. 2017
místní poplatek za psa ve výši 100 Kč, za každého dalšího
psa 150 Kč. (Poplatek za psa bude nově hrazen ve stejném měsíci, jako poplatek za komunální odpad - BŘEZEN)
Přesná výše poplatku za vypouštění odpadních vod (stočné)
i termín výběru poplatku budou zveřejněny po projednání
v zastupitelstvu obce. Podle nákladů za provoz za rok 2016
bude se stočné pohybovat ve výši cca 1000 Kč/osoba za rok
2016.

Společené dlabání dýní

Poplatek může být hrazen v hotovosti v úřední dny v kanceláři Obecního úřadu Luběnice. Stejně tak je možné využít bezhotovostní převod na účet obce č. 1814213309/0800.
Variabilní symbol je číslo popisné. Částku je nutné zaslat
v příslušné výši a včas (základní případně snížená sazba
poplatku vynásobená počtem osob přihlášených na jedno
č. p. apod., analogicky u poplatku za psy).
Vánoční jarmark
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Z historie obce…

Osudový 8. březen

V tomto článku bychom Vám chtěli do budoucna připomínat významné osobnosti, události a místa, která přímo souvisí s naší obcí.
První osobností, kterou Vám přiblížíme, je významný rodák z Luběnic, na jehož jméno postupem času již padl prach a kterého si již
téměř nikdo nepamatuje, tímto občanem je František Štěpánek.

Úzká spolupráce trvala až do roku 1907. Tehdy 8. března se dosavadní blízcí přátelé rozešli ve zlém a stali se nesmiřitelnými rivaly. Říká se „za
vším hledej ženu“.
A bylo to tak i v tomto případě. Za rozkolem společníků stála
Mařenka Babičková,
dcera ředitele zlínské měšťanské školy
Cyrila Babičky. Byla
snoubenkou Tomáše
Bati a její sestra byla
zasnoubená s Františkem Štěpánkem.
Jenže Baťa se od lékaře dozvěděl, že Marie
Babičková trpí tehdy
manželé Štěpánkovi
nevyléčitelnou tuberkulózou, a to byl pro pragmaticky smýšlejícího podnikatele důvod
vztah ukončit. Když se to dozvěděl Štěpánek, rozzuřil se a okamžitě oznámil Baťovi odchod z firmy. Byl z toho tehdy ve Zlíně veliký
skandál. Rodina Babičkova, Baťa a Štěpánek patřili ke zlínské smetánce a vše se náležitě propíralo. Nejen v zákulisních drbech, ale také
u soudu. Baťa musel vyplatit bývalému společníkovi 55 tisíc korun
a rodině Marie Babičkové dalších 30 tisíc. Dohromady to tehdy byly
obrovské peníze, celá šestina čistého jmění Baťovy firmy.

František Štěpánek (1872 - 1934)
Narodil se v Luběnicích
v roce 1872, patrně ve
skromných poměrech. Události z jeho mládí nejsou
přesně známy, avšak po
maturitě na prostějovské
reálce, kde Štěpánek studoval na učitele, se tato osoba stává nedílnou součástí
historie spojené především
s Tomášem Baťou. Po studiu
se ucházel o místo v Halenkovicích (na Zlínsku), kde
byl v roce 1889 ustanoven
výpomocným podučitelem,
to mu bylo teprve sedmnáct
let a Štěpánek nechtěl a nemohl čekat, než dosáhne
potřebného věku pro vstup
na učitelský ústav, neměl na takové čekání peníze. Zkoušky na učitelském ústavu v Brně složil až roku 1891. O rok později přišel do
Zlína, kde se usadil na příštích 30 let.

Kantorství
Štěpánek se ve Zlíně setkal s učiteli, kteří určitě ovlivnili jeho postoj ke kantorství i jeho životní názory. Po krátké době byl ustaven
odborným učitelem pro chlapeckou měšťanskou školu, kde zůstal až
do svého odchodu ze školy. Učil hlavně měřičství, rýsování a kreslení. Pro období jeho učitelování na obecné škole jsou k dispozici zajímavé vzpomínky jednoho z jeho žáků, historika Karla Stloukala.
Štěpánek byl Stloukalovým učitelem ve školním roce 1895/96, kdy
malý Karel chodil do čtvrté třídy. Jak viděl svého nového učitele?
"Byl vysoký, snědý s černýma očima se skřipcem, mluvil překotně,
trochu ráčkoval." Stloukalovi utkvěly v paměti i jeho výrazné vlastnosti - byl sebevědomý, rázný a prudký. Měl sice rozsáhlé vědomosti,
ale chyběla mu učitelská trpělivost. Štěpánek asi nepřilnul ke svému
povolání, ke kterému ho přivedly, jak jsem už uvedl, spíše chudé poměry než zájem o toto poslání. Koncem devadesátých let se sblížil
s Tomášem Baťou a vydatně mu pomáhal s řízením začínajícího
podniku. Vedl obchodní knihy, účty, bilanci a korespondenci. Jeho
znalosti němčiny i dalších jazyků byly nenahraditelné. Ve firmě si
vydobyl vlivné postavení a roku 1900 se stal i tichým společníkem.
Spolupráce s Baťou mu otevírala velké možnosti, a tak se v roce 1905
po patnácti letech učitelování rozhodl školu opustit a stal se prokuristou, tedy jednou z nejdůležitějších osob v Baťově firmě. Na jejím
vedení se podílel především v době několikaměsíčního pobytu Tomáše Bati v Americe roku 1905.

Podnikatel i starosta
Od září 1907 si Štěpánek rozjel vlastní obuvnický podnik a v roce
1910 začal stavět velký výrobní areál na Cigánově. V dobách rozkvětu to byl vedle Baťovy továrny jeden z největších podniků ve městě.
Kromě podnikání se Štěpánek věnoval i veřejnému dění. Od roku
1908 byl starostou Zlína a už před Baťou prosazoval modernizaci
města. Zasloužil se například o elektrifikaci Zlína a výstavbu zdejší elektrárny. V roce 1913 byl navíc zvolen poslancem moravského
zemského sněmu. V době první světové války v jeho továrně pracovalo až 600 dělníků. Měl i pobočku v Hostivaři a vlastnil řadu realit
v Praze. Po válce ale věci dostaly jiný spád. Kvůli vítězství sociálních
demokratů ve volbách musel v roce 1919 opustit i křeslo zlínského
starosty. V roce 1923 se dokonce stal starostou jeho velký soupeř Baťa.
Díky investicím do činžovních domů v Praze se Štěpánek výrazně
zadlužil a navíc jeho
podnik nezvládal poválečnou krizi. V roce
1924 převzala továrnu
banka a v roce 1927 ji
koupil Baťa. Nějaký čas
ji využíval, ale v roce
1935 nechal areál zbourat a o pět let později
zde vzniklo fotbalové
hřiště. Toho už se ale
František Štěpánek nedožil. Zemřel v dubnu
Štěpánkova vila ve Zlíně
1934.
Mgr. Tomáš Körner, (zdroj: Magazín Váš Zlín – březen 2016 – str.16-17)
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Zpívání u kaple

Maškarní karneval

Osmisměrka

Bahr: Génius je ten, koho jako...

ARSEN
BEETHOVEN
BULHAŘI
COURT
ČESKO
DLÁTO
DOJMOUT
EKRAN
ENZYM
ÉTERY
HEREC
HRBOL
CHVOSTY
INFULE
JEKOT
KAZISVĚT
KELÍMEK
KMOTR
KOALY
KOMPILACE

KOSTELNÍK
KOSTI
KOVBOJ
KRUHY
KULMY
LEPTY

LEZEC
LILIPUTÁN
MACECHA
MENZA
MOTTO
NÁJEM
OBLUDY
ONAMO
ORLOJ
OŘVAT
PAČESY
PADÁK
PAKTY
POKRM
POZNAMENAT
PŘEDTUCHA
RAMBO
RECEPTY
REVMA
ROURY
SENÍK
SEŠITY
SKYTH
SLECHY
SLUJE

SOMRÁCI
SPLACH
STENY
STOHAŘ
STŘEMHLAV
SYMPATIE
ŠPÍNA
ŠTAFETA
TALÁR
TEPLOTA
TERAMETR
TETRA
TOMSA
TRAPITEL
TRNOVNÍK
TRUMF
TŘENÍ
UBRUS
VJEMY
VLNOLAM
VYPRAVĚČ
ZBOŘIT
ZERAV
ŽLÁZA
ŽOKEJOVÉ
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Kulturní kalendář obce Luběnice na rok 2017
Leden
27. 1. 2017

Obecní ples – kulturní dům Luběnice

Únor
18. 2. 2017

Ples sportovního klubu – kulturní dům Luběnice

Duben
29. 4. 2017

Stavění máje, pálení čarodějnic –
areál za kulturním domem Luběnice

Květen
12. 5. 2017

Oslava Svátku matek – kulturní dům Luběnice
Kácení maje, dětský den –
areál za kulturním domem Luběnice
Červen - červenec
30. 6. – 2. 7. 2017 Hodové oslavy – hodový turnaj v minikopané,
hodová zábava – areál za kulturním
domem Luběnice

Září
16. 9. 2017

Burčákobraní, Loběnicky deňohrani, dlabání
dýní – areál za kulturním domem Luběnice

Listopad
10. 11. 2017
24. 11. 2017

Martinská slavnost – Mateřská škola Luběnice
Společenské posezení nejen pro seniory
– kulturní dům Luběnice

Prosinec
1. 12. 2017

Zdobení vánočního stromu, rozsvěcení
betlému, vánoční jarmark - náves Luběnice
Mikulášská besídka - kulturní dům Luběnice

6. 12. 2017

Srdečně zveme všechny občany.

Termíny svozu odpadů v obci Luběnice v roce 2017
Komunální odpad

Plast

Papír

Sklo

Tetrapak

týden

datum

den

den

den

týden

datum

den

týden

datum

den

2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50

13.1.2017
10.2.2017
10.3.2017
7.4.2017
5.5.2017
2.6.2017
30.6.2017
28.7.2017
25.8.2017
22.9.2017
20.10.2017
17.11.2017
15.12.2017

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

každou
středu

každý
čtvrtek

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

9.1.2017
23.1.2017
6.2.2017
20.2.2017
6.3.2017
20.3.2017
3.4.2017
18.4.2017
1.5.2017
15.5.2017
29.5.2017
12.6.2017
26.6.2017
10.7.2017
24.7.2017
7.8.2017
21.8.2017
4.9.2017
18.9.2017
2.10.2017
16.10.2017
30.10.2017
13.11.2017
27.11.2017
11.12.2017
25.12.2017

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49

2.1.2017
30.1.2017
27.2.2017
27.3.2017
24.4.2017
22.5.2017
19.6.2017
17.7.2017
14.8.2017
11.9.2017
9.10.2017
6.11.2017
4.12.2017

pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

Dispečink tel. 585 700 035
odpady@tsmo.cz

Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o., Olomoucká 28, 796 01 Prostějov. Nákladem 175 výtisků vydal Obecní úřad Luběnice v lednu 2017.
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