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Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce Luběnice Vám všem chci popřát v roce 2020 především hodně zdraví a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě. Rád bych na tomto místě
také poděkoval všem zastupitelům, dobrovolným hasičům,
členům Sportovního klubu i ostatním sportovcům, paní ředitelce a celému personálu mateřské školy. Děkuji jim za pomoc při organizaci společenských akcí a za výbornou spolupráci v uplynulém roce. Věřím, že tato spolupráce bude
pokračovat i následujících letech. Děkuji také všem z Vás,
kteří jakýmkoliv pozitivním způsobem pomáháte se zlepšováním prostředí v naší obci.
				
Jan Blaho, starosta obce

Co nás čeká v roce 2020
Rok 2020 pro naši obec bohužel znamená dočasné přerušení
nejvýznamnějšího dotačního titulu pro čerpání financí na opravu místních komunikací, kterým je titul „Podpora obnovy a rozvoje
venkova“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje, a to letos pouze na opravu chodníků
a vjezdů. Pokud naše žádost uspěje, mohly by být letos opraveny chodníky a vjezdy v úseku od rodinných č.p. 70 (Skácelík) po č.p. 102 (Moučkovi), dále na výjezdu z obce směrem na
Lutín, tedy od č.p. 82 (Popelkovi) po č.p. 126 (Spurný), případně
i protější strana od č.p. 26 (Koudelákovi) po č.p. 94 (Vicianová).
Konkrétní rozsah akce bude upřesněn před konáním výběrového řízení zhruba v polovině roku a bude také záviset na dohodě
s některými vlastníky pozemků.
V jarních měsících proběhne úprava části obecní víceúčelové
budovy č.p. 20 (budova, kde se nachází Hospůdka Na Hřišti, sklady, tech. zázemí obce). Bude zde vybudováno nové sociální zázemí
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pro hosty hospůdky. Sociální zázemí poslouží také návštěvníkům
společenských akcí konaných v areálu za kulturním domem (hody,
stavění a kácení májky apod.), kteří tak již nebudou „odkázáni“
na co do počtu nevyhovující toalety v budově kulturního domu.
Letos bude zahájena postupná úprava a zvelebení nadzemní části studní v majetku obce, kterých je na různých místech
celkem devět. Staré a nevzhledné betonové poklopy budou odstraněny a nahrazeny mříží, upraveno bude nejbližší okolí studní. V následujících týdnech se můžete těšit na spuštění nových
webových stránek obce, které by měly být výrazně přehlednější,
modernější a tak uživatelsky přívětivější. V plánu je také jarní
letecké snímkování katastrálního území obce, zřízení bezplatného wi-fi připojení na několika veřejně přístupných místech zejména v areálu kulturního domu (na což obec získala dotaci),
dokončení menší části vodovodu do ulice směrem k sousoší Kalvárie a snad i nový zvon do naší kapličky.

Nový chodník směrem na Slatinice
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SK Luběnice v roce 2019
V zimním období se luběničtí fotbalisté obou týmů udržovali
v kondici (a otužovali) malou kopanou na hněvotínské umělé
trávě, případně při přípravě ledové plochy na našem multifunkčním asfaltovém hřišti. Členové SKL pak 24. 2. absolvovali běžkařský výběh po ose Mravenečník – Dlouhé Stráně. Dne
23. 3. proběhl sportovní ples. Protože je taneční vystoupení nedílnou součástí zimní přípravy, byl pro pobavení publika připraven francouzský výstřední tanec s přednožováním (cancan).
Mnohé z jeho prvků používají naši fotbalisté při hře doposud.
Tým FC Luběnice se v jarní části soutěže pohyboval ve středu
tabulky a skončil na 9. místě 2. ligy skupiny A. To znamená, že jej
dělilo osm míst od případného postupu do první ligy (Harryho
kategorický imperativ) a tři místa od sestupu. Na konci května
byl pořádán tenisový turnaj. Celkem šest hráčů kategorie muži
(nejen z Luběnic, ale i blízkého okolí) se skvěle vypořádalo s asfaltovým povrchem našeho hřiště a složitými klimatickými podmínkami. „Na bedně“ tentokrát stáli Tomáš Körner, Pavel Šnajdr
a Daniel Kostelník. V rámci hodových oslav se konal tradičně
2. liga skupina A – jaro 2019

i turnaj v malé kopané, organizovaný týmem FC Bublákov, kterému se opět podařilo připravit výborné zázemí pro všechny
účastníky. Vítězem turnaje se stal tým FC Luběnice. Škoda jen, že
se mu 13. července nepodařilo úspěch z domácího hřiště přenést
i do Rataj. Na této akci totiž vybojoval jen páté místo. V půlce
měsíce srpna klub zorganizoval cyklovýlet Luběnice – Fort Křelov – Ústín. V podzimní části sezony trápily fotbalisty zdravotní
potíže, přesto přezimovává na 9. místě 2. ligy skupiny A. V roce
2020 bychom rádi všechny pohybu chtivé spoluobčany pozvali na akce, které pravidelně organizujeme. Pozvánka k aktivní
účasti platí zejména na tenisový turnaj (konec května) a cyklovýlet (srpen), v případě zájmu jsme připraveni zorganizovat znovu
i turnaj ve stolním tenise, případně pétangue.
Závěrem děkuji všem fanouškům za přízeň, zastupitelům
i panu starostovi za podporu našich aktivit.
			

Petr Tarkowski, předseda klubu

2. liga skupina A – podzim 2019

1. Kovo Dřevo

26

171 : 86

41 postup

1. Koník Litovel

13

68 : 25

22

2. Sokol Dubany

26

116 : 82

35

2. FC Křídla

13

58 : 40

18

3. United Players

26

128 : 85

34

3. Raptors team

13

57 : 33

16

4. Bílá puma

26

104 : 74

30

4. Rychlá rota

13

68 : 50

15

5. FC Loučany

26

109 : 79

29

5. United Players

13

55 : 45

15

6. Galactikos

26

100 :102

29

6. Celtic

13

61 : 42

14

7. P.balet 99

26

110 :104

27

7. Modos Olomouc

13

50 : 51

13

8. Olpran

26

86 : 77

24

8. FC Luběnice

13

39 : 46

13

9. FC Luběnice

26

86 :107

24

9. FC Hroší stavby

13

55 : 59

12

10. Lazce United

26

85 : 97

22

10. Moravan Cholina 13

42 : 49

12

11. Foxhunters

26

93 :123

19

11. FC Loučany

13

35 : 49

12

12. Kamerun

26

85 :137

19

12. Bílá puma

13

53 : 66

9

13. Elektro Ot. B

26

103 :165

14 sestup

13. FC Chořelice

13

39 : 55

8

14. FC Rataje

26

67 :125

11 sestup

14. SK Profit NV

13

27 : 97

3

Květnový tenisový turnaj
2
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Účastníci turnaje v malé kopané

Vítězný tým hodového turnaje 2019

Sbor dobrovolných hasičů
Rád bych se ve svém příspěvku poohlédl za tím, co se v minulém roce událo ve Sboru dobrovolných hasičů v Luběnicích. Dějí se
věci příjemné, ale i ty méně příjemné, dá se říci i smutné. Ta smutnější je, že náš sbor přišel o svého dlouholetého člena pana Josefa
Báťka, který by k 1. 1. 2020 byl 63 let členem SDH v Luběnicích.
Jeho dlouholeté obětavé práce ve sboru a jeho přínosu jsme si vždy
vážili a pan Bátěk je skvělým vzorem pro nás ostatní a naši mládež.
Starší členové pomalu odcházejí a do našeho sboru by bylo
dobré získávat nové členy a hlavně ty mladé, které by činnost
dobrovolných hasičů bavila. Když se tak projdu po naší vesnici,
vidím nové domy a v nich možná i nové obyvatele naší krásné
obce. Věřím, že i je by mohlo dění u nás zajímat a budou se chtít
zapojovat do našich tradic. V loňském roce jsme s bratry hasiči
zajistili pravidelný sběr nepotřebného kovového odpadu a podíleli se na společensko-kulturních akcích spojených se stavěním
a kácením Máje a oslavou dne dětí v letních měsících. Na podzim proběhla již po několikáté námi zajišťovaná akce posezení
u burčáku, která se dle ohlasů zúčastněných velmi vydařila.

Co je pro náš sbor velmi důležité, je rozšiřování naší základny.
Od nového roku k nám přibyly tři nové členky, které nám na
všech zmiňovaných akcích vypomohly. Jedná se o paní Janu
Vrzalovou, Janu Vychodilovou a Martu Vychodilovou, kterým
těmto za pomoc na akcích děkujeme a vítáme je v našem sboru.
Po zhodnocení loňského roku rád konstatuji, že jako sbor jsme
nemuseli zasahovat u žádného požáru nebo jiné mimořádné
akce, která by si vyžádala naši přítomnost.
Rád bych tu také poděkoval Obecnímu úřadu Luběnice za zakoupení vybavení pro náš sbor, a to zásahových rukavic, které
jsou nezbytné pro naši činnost. Velmi si cením naší dlouhodobé
výborné spolupráce a děkuji za podporu a obnovení vybavení
hasičské zbrojnice.
Závěrem bych chtěl všem bratrů a sestrám hasičkám jakož
i všem občanům obce Luběnice poděkovat za přízeň a popřát
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a těším se na setkání s Vámi
i v roce 2020.
František Šolc, starosta SDH Luběnice

Pořízené profesionální hasičské rukavice
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Mateřská škola Luběnice v roce 2019
„Luběnická školka“
1/ Kreslíme, cvičíme, tančíme a zpíváme,
luběnická školka – monte…
2/ Ke křížku chodíme, stromy v obci sázíme,
luběnická školka – monte…
3/ Martina slavíme, čarodějnice pálíme,
luběnická školka – monte…
4/ Sázíme, sklízíme, vaříme a mlsáme,
luběnická školka – monte…
5/ Zdravíme, zlobíme, pravidla se učíme,
luběnická školka – monte…
6/ Pana starostu chválíme, rodičů si vážíme
luběnická školka – montessori…
(hymna naší MŠ Luběnice – autoři: děti a dospělí z MŠ, r. 2016)
Do slov písně jsme vložili to nejdůležitější, co patří k naší školce. Co
je podstatou dění, čím žijeme. A to je neměnné, i když se každým rokem
objeví věci nové, které rozvíjejí a doplňují původní aktivity a slavnosti.
Vše má svůj řád, který společně s pravidly a rutinou pomáhají dětem
být šťastnější a spokojenější. Řád přináší dětem pocit bezpečí. To je
jeho největší výhoda. V konceptu MŠ Luběnice je prioritou vytváření
bezpečného prostředí, které je pro děti předvídatelné, autentické. Díky
pocitu bezpečí se pouští do dalších kroků. Víc si věří.
Mateřská škola v Luběnicích je v provozu sedmým rokem.
A má stále naplněnou kapacitu. Navštěvují ji děti z Luběnic a širokého okolí. V tomto roce z Prostějova, Náměště na Hané, Třebčína, Lutína, Slatinic, Drahanovic, Kníniček, Slatinek i Slatinic.
Také v tomto roce měly děti
v programu několik divadelních
představení přímo v mateřské škole a na konci školního roku navštívily divadlo v Olomouci. Dále to
byly výchovně vzdělávací hudební
a environmentální programy. Úplnou novinkou byla SOKOLNICKÁ
SHOW VANCOS, která se uskutečnila na hřišti v Luběnicích. Děti
měly možnost potkat živé dravce z
celého světa, nechaly si posadit na
hlavu nejmenší sovu světa, kulíška
trpasličího, vypustily a přivolaly
kondora, pohladily si sokola, káně
i supa.
Na jaře se uskutečnil na naše pozvání workshop pro učitele
z olomouckého kraje. Akci ve spolupráci s námi zorganizoval
„Sluňákov“, Horka nad Moravou, který je centrem ekologických aktivit. A tak na zahradě školky vyrostl „živý domeček“
z vrbových proutků, který bude postupně obrůstat a je opravdovým domečkem na hraní. Učitelé měli možnost se techniku
živé stavby naučit a zároveň sdílet zkušenosti z dalších oblastí
své práce. MŠ Luběnice měla tak možnost se prezentovat svou
činností vybavením a pomůckami.
Mateřská škola se stále významně podílí na kulturních akcích
v obci. Ve spolupráci s hasiči a sportovci z obce jsme opět uspořádali akci „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“.
V květnu děti zazpívaly a zatančily u příležitosti oslavy
„SVÁTKU MATEK“ v luběnickém kulturním domě. A dokonce
dvakrát v roce 2019 přivítaly ve slavnostních hanáckých krojích
nové luběnické občánky.
Na závěr roku vždy uspořádáme „ZAHRADNÍ SLAVNOST“,
při které jsou pasováni školáci. Letos byl pomyslnou třešničkou
na dortu „AQUAZORBING“ pro děti. Děti měly možnost se pro4

běhnout po vodní hladině dovezeného bazénu v aquazorbové
plastové kouli. Tady je namístě ještě jednou poděkovat za krásnou spolupráci hasičům z Třebčína a Luběnic, kteří pro tuto akci
zajistili vodu.
Podzim je pro naši mateřskou školu ve znamení „LUBĚNICKÉHO DÝŇOHRANÍ“. Na její organizaci a zajištění se také podílí obec Luběnice, hasiči a sportovci z Luběnic, kteří věnují ceny
pro vítěze v soutěži o „Nejhezčí dýni“. Účast dětí i dospělých rok
od roku roste. Někteří už zvládají náročnější techniky dlabání
dýní a vznikají opravdu umělecká díla. A ty, kteří se to přijdou
naučit, vede už několikátým rokem „naše“ skvělá paní Kamila
Nováková z Třebčína. I když do MŠ její dcerka už nechodí, stále
nás podporuje. Děkujeme Kamilko! Letos se snědlo asi patnáct
litrů dýňové polévky, namotalo se spoustu dýňových špalíčků
do slaninové zástěrky, namazalo se mnoho chuťovek s dýňovou
pomatlánkou. Pila se dýňová bowle pro děti i dospělé. A opět bylo
něco poprvé. Maminky dětí z luběnické školky upekly několik
druhů dýňových zákusků a dortů. Měli jsme tedy „DÝŇOVOU
CUKRÁRNU“. Protože vše bylo tak dobré, to víme určitě, protože nezbylo nic :), vydáme „DÝŇOVOU KUCHAŘKU“. O jejím
vydání se dozvíte na webových stránkách naší školky a v obchodě v Luběnicích, kde máme svou informační nástěnku.

V listopadu jsme se vydali se světýlky společně hledat martinský poklad. Truhla plná rohlíčků napečených opět maminkami
dětí z naší školky byla nalezena, poklad snězený a vše bylo zakončeno velkým ohněm a opékáním.

Adventní čas v Luběnicích se pojí s pěveckým vystoupením
našich dětí u kapličky na návsi a následným „JARMARKEM
LUBĚNICKÉ ŠKOLKY“. Potkají se zde téměř všichni, kteří jsou
s naší mateřskou školou spojeni. Já mám před vystoupením dětí
možnost všem poděkovat. Letos jsem připojila krásnou zprávu.
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Den před touto akcí si Mateřská škola Luběnice rozbalila svůj
„první dárek“. Prošli jsme několikadenní nejvyšší možnou kontrolou České školní inspekce, poprvé od doby, kdy byla MŠ v roce
2013 otevřena. A s velkou radostí a hrdostí za všechny jsem mohla oznámit, že naše MŠ byla vyhodnocena po všech stránkách
jako jedna z nejlepších v olomouckém kraji. Jen v krátkosti to
nejdůležitější co zaznělo: „Velmi vysoké hodnocení v oblasti
vzdělávání dětí, nadstandardní klima, opravdu mateřská škola
s koncepcí montessori, skvělé pomůcky, systém vzdělávacího
programu. Klidné respektující prostředí, děti velmi samostatné,
dodržující pravidla, týmová spolupráce celého kolektivu, nadstandardní spolupráce s rodiči, veřejností i zřizovatelem, dokumentace řízení pečlivě vypracovaná… Budou nás na doporučení
ČŠI navštěvovat ředitelky z jiných MŠ, protože jsme vzorem příkladné praxe.

A tak se naplnila vize a splnil sen. Na počátku byla vize skvělého
člověka, osobnosti, kterého si moc vážím a která se o dění v MŠ
stále zajímá. Pan Jaroslav Matiáš byl ten, který věřil, že i v tak
malé vesnici, jako Luběnice jsou, bude mateřská škola naplněna,
a že spojí a oživí dění v obci. A taky věřil mně, že to zvládnu.
Koncepci, kterou jsem na počátku předložila u výběrového řízení, jsem opravdu naplnila. To, o čem jsem byla přesvědčena,
že je tou cestou, kterou chci jít, bylo správné. Našla jsem báječné
kolegy do svého týmu, srdcaře, protože bez toho to v této profesi
nejde. Paní učitelku Irenu Mrtvou, asistenty pedagoga Mgr. Petera Markoviče a Marcelu Nevrlou, školnici Marcelu Janíkovou,
kteří jsou vzdělaní, spolehliví, laskaví a jejich práce je pro ně,
stejně jako pro mě, posláním. Koncepce s prvky montessori oslovila rodiče dětí i z jiných vesnic a měst a vozí je k nám, podporují
nás, spolupracují a stávají se přáteli. A velká podpora je stále ze
strany zřizovatele Obce Luběnice. Moc ráda na závěr opět napíšu, že děkuji za celoroční skvělou spolupráci, vstřícnost panu
starostovi Mgr. Janu Blahovi, panu Martinu Šnajdrovi, paní Ing.
Janě Křepelkové, všem zastupitelům a zaměstnancům obecního
úřadu. Bez této podpory, stejně jako bez podpory rodičů dětí MŠ
Luběnice a také všech sponzorů, partnerů a luběnických občanů
by nebyla mateřská školka Luběnice takovou, jakou je. Školkou,
kam chodí děti rády a ze které odcházejí děti do základních škol,
odkud nám přicházejí zprávy, že jsou připravené, že mají zájem
o učení a poznávání.
Ze srdce Vám přeji do nového roku zdraví a mnoho šťastných
dnů.
Bc. Radomíra Tylichová,
ředitelka MŠ Luběnice
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… a máme zase rok za sebou
Ze štěňátek se stali psí puberťáci, ze psích puberťáků (téměř
a nebo zcela hotoví) psí dospěláci. A ti již dospělí nám zrají a nepřestávají nás překvapovat. A koloběh se nezastavil. Na sklonku
roku zase přišli noví majitelé čtyřnohých úžasných stvoření. Je
zajímavé sledovat ten rozdíl ve vývoji a práci psů různých plemen, pocházejících z různých podmínek, majících různé vlohy
a předpoklady pro výcvik a týmovou práci. Neméně zajímavé je
sledovat jakým vývojem a změnami v přístupu k výchově i výcviku si prochází jejich pánečci. I proto se na každou výcvikovou
hodinu těším.
Pokaždé, když přijde nový zájemce o výcvik či radu k výchově, neubráním se položení otázky „Proč jste si vybrali právě tohle plemeno psa?“. Ne vždy totiž může být jedinec plemene, které se vám líbí, pro vás tím nejvhodnějším a nejlepším parťákem.

Vždy je třeba se nejdříve zamyslet nad tím, kolik času mu chci/
mohu věnovat. Proč si ho pořizuji. Kde ho budu mít. Zda s ním
chci podnikat nějaké aktivity. Pokud ano, tak jaké. A v neposlední řadě zvážit veškeré nutné investice. Přičemž pořizovací cena
bývá zpravidla, v porovnání s dalšími vynaloženými prostředky,
částkou zanedbatelnou.
Prostě špatná volba může v budoucnu udělat nešťastným jak
majitele, tak psa. Pokud chcete týmového hráče a vyberete si ze
samostatně pracujících plemen, věřte, že s vámi asi nebude běhat
radostně po agility parkuru. Sedí vám klidový režim a zvolíte
aktivní pracovní plemeno? I když si vyberete nejklidnější štěně z vrhu, pravděpodobně přijde den, kdy si začne pes „hledat
práci“ sám. Ale zřejmě při pohledu na výsledek takové „práce“
nebudete sdílet jeho nadšení.

Poklona

Odložení

Jestliže však vše uvážíte předem, příp. se poradíte se zkušeným chovatelem před pořízením štěňátka a zvolíte plemeno,
které k vašemu životními stylu „sedne“, pak je zde velká šance
spokojenosti na obou stranách. Té lidské i té psí.

Majitelé psů, nestyďte se za námi přijít podívat na výcvikovou
hodinu do areálu Čističky odpadních vod. Termíny jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách obce Luběnice www.lubenice.
cz, v sekci Zájmová činnost a spolky/Kynologické cvičiště. Nezáleží na velikosti, plemeni ani stáří psa.

Sorbon

Elza
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Formou hry a správným způsobem odměňování lze připravit
pejskovi i sobě příjemné soužití. Nastavit pravidla, jasné mantinely a budovat vzájemnou důvěru. Největšími snaživci jsou štěňátka. Nasávají informace jako houba a vidí ve svém pánečkovi
modlu. Co se podaří do nich vložit než začnou dospívat, to se
v budoucnu mnohonásobně vrátí. Ale i s jedinci staršího věku

se dá, mnohdy až nečekaně dobře, pracovat. O tom by mohli někteří pravidelní návštěvníci kurzu vyprávět. Je jedno, jestli máte
v plánu sportovní kariéru, nebo chcete jen čtyřnohého parťáka
se základní provozní poslušností. Navíc je zde bonus - příjemná
parta lidí, kteří sem se svými čtyřnožci chodí. A to bez ohledu na
to, jestli je +35°C ve stínu nebo -10°C.

Glen

Rony

V minulém roce opět proběhla ukázka výcviku v rámci Luběnických hodových slavností. Tentokrát se jednalo o kynologický
sport Mondioring, jeho obranářskou část. Předvedli se dva mladí jedinci (pes Borneo a fena Foote), kteří jsou v přípravě na spor-

tovní kariéru a jeden dospělý ostřílený závodní pes Barney, který
byl v předchozím roce držitelem titulu Mistr České republiky
v Mondioringu v nejvyšší kategorii č. 3. Všichni stejného plemene Belgický ovčák Malinois.
Ukázky proběhly i na jiných místech. Za zmínku jistě stojí
slavnosti pořádané v létě městem Uničov. Divácky jedna z nejbohatších akcí.

Ukázka hody Luběnice I

Ukázka hody Luběnice II

Foote

Předměty
7

A bez spolupořádání alespoň jednoho závodu Agility už si asi
také nedokážeme s mým mužem představit náš roční seznam
kynologických aktivit. :)

S Pavlem Vychodilem jsme byli osloveni, abychom opět přijeli
na sraz krátkosrstých kólií u Lovecké chaty v Horce na Moravě.
Zažili jsme další figurantský maratón.

Pavel a já

Kůže

Rukáv

Zlatá

Závod Mondioring Tournament 2019, pořádaný o velikonočním víkendu, se opět těšil velkému ohlasu. Byl to v pořadí již
čtvrtý ročník a tentokrát se soutěžilo 3 dny. Rozhodli jsme se navýšit počet soutěžních dnů, abychom nemuseli odmítat tolik zájemců o start, jako v předchozích letech. Bohatá účast kvalitních
závodních týmů z mnoha zemí, vynikající výkon figurantů, sym-

patický a spravedlivý rozhodčí z Belgie, ale také pečlivě a vtipně
připravené velikonoční kulisy udělali z tohoto závodu show, jak
má být. Za zmínku jistě stojí i úžasné zázemí kiosku, který si
již třetím rokem pod svá křídla vzali Pavel a Marta Vychodilovi
a druhý rok jim zde skvěle sekunduje Zbyněk Müller.

Hlídání předmětu

Přepad
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Aport

Pomocníci
PS: Chtěla bych poděkovat zastupitelstvu obce Luběnice za
navýšení počtu odpadkových košů a za poskytování a pravidelné doplňování sáčků na psí exkrementy. A taktéž děkuji všem
spoluobčanům, kteří po svých čtyřnožcích poctivě uklízí. :)
Petra Harantová Helešicová

Zajíc

Koš

Fotograf: Petra Janošíková, Marta Vychodilová, Jiří Kliment, Martin Harant

Všechny srdečně zveme na 5. ročník mezinárodního závodu v Mondioringu pořádaného v Mohelnici v Morava Campu.
Opět očekáváme spoustu našich i zahraničních závodníků. Tato show bude tentokrát na pohádkové téma.
Na své si jistě přijdou dospělí i děti.

9

Vítání nových občánků

Zleva rodiče Filipovičovi se synem Mikaelem, rodiče Müllerovi se synem Tomášem, rodiče Valchářovi s dcerou Dorotou, rodiče Pruckovi se synem
Ondřejem.

Zleva rodiče Blahovi s dcerou Karolínou, rodiče Vyhlídalovi s dcerou Sofií, rodiče Byrtusovi se synem Patrikem, J. Šnajdrová se synem Václavem,
rodiče Tomanovi s dcerou Terezou.
10
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Zábavná talkshow Ivo Šmoldase, host Radim Uzel
IVO ŠMOLDAS
filozof, básník, kulturní publicista a scenárista se představí 5. listopadu 2020 v Kulturním domě v Luběnicích v zábavné talkshow,
ve které s osobitým humorem a vtipem, jemu vlastním, povypráví
nejen o sobě, ale také o palčivých společenských i politických problémech současnosti, které hýbou naší společností. V posledních
letech se dostává do povědomí diváků hlavně jako vyhledávaný
moderátor a oblíbený host různých televizních show a zábavných
pořadů, jakožto muž s pohotovými a vtipnými reakcemi.
Ivo Šmoldas pracoval jako nakladatelský redaktor, manažer i majitel nakladatelství. Překládal z angličtiny a slovenštiny
povídky i romány. Můžeme se s ním setkat na vlnách Českého
rozhlasu, kde uvádí vlastní talkshow Lenoška Iva Šmoldase. Pro
Rádio Impuls připravoval glosy reflektující aktuální společenské
dění. Z těchto krátkých komentářů vznikly dvě knihy Co Vy na
to, pane Šmoldasi? 1+2. Vystupoval zvláště v zábavných a diskusních pořadech mj. Dementi, TV Prima. Klubový výjezdní pořad
Ivo Šmoldase je založený na humorném a originálním vyprávění
životních příběhů jak ze soukromého, tak pracovního života.
Slovem pořad doprovodí oblíbený sexuolog doktor Radim UZEL.
Po celou dobu své odborné praxe se věnoval reprodukční medicíně, poruchám plodnosti, plánovanému rodičovství a problematice antikoncepce. V rámci specializace v lékařské sexuologii
se profiloval především jako odborník na sexuální výchovu. Je autorem mnoha článků v tisku, rozhovorů a publicistických relací v
rozhlase a v televizi. Je místopředsedou Obce českých spisovatelů.

Každoročně absolvuje desítky přednášek a besed v oblasti sexuální
výchovy pro odbornou i laickou
veřejnost. Jeho vystoupení i písemné projevy vynikají srozumitelností
a humorným nadhledem.
Absolvoval studijní pobyty v Holandsku a v USA. Je čestným členem České gynekologicko-porodnické společnosti, České a Slovenské
sexuologické lékařské společnosti,
odborným garantem Národního registru reprodukčního zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR,
čestným předsedou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální
výchovu, externím učitelem Univerzity Hradec Králové.
Předprodej zahájen od října 2020:
V kanceláři OÚ Luběnice (100 Kč / na místě 150 Kč)

Pozvánka do obecní knihovny
Obecní knihovna měla k 31. 12. 2019 celkem 1736 knih,
z toho beletrie pro dospělé zahrnovala 1252 titulů, naučnou
literaturu najdou čtenáři ve 128 svazcích pro dospělé a ve 45
svazcích pro mládež. Knihy – pohádky a novely - zaměřené
pro mládež byly zastoupeny ve 314 výtiscích.
Lze konstatovat, že je opravdu z čeho vybírat. Knižní fond
se navíc obměňuje zapůjčenými knihami vydanými v současnosti, tzv. novinkami, které putují mezi místními knihovnami.
Na přání čtenářů lze formou meziknihovní výpůjčky obstarat i požadované tituly.
V roce 2019 navštívilo luběnickou knihovnu celkem 87 osob,
z toho byli registrovaní čtenáři v počtu 26. Z této malé statistiky vyplývá, že o vypůjčování knih není příliš zájem.
K návštěvě knihovny jsou srdečně zváni stávající čtenáři.
Jednak by mohli vrátit knihy, které již mají více jak dva měsíce
doma přečtené, a umožnit tak jejich vypůjčení dalším zájemcům. A jednak si při vrácení knih mohou vybrat k přečtení další zajímavý titul.
Vítaní budou i noví čtenáři, kterým bude vystaven bez poplatku čtenářský průkaz a mohou se začlenit mezi pravidelné
návštěvníky luběnické knihovny.
Knihovna se nachází v hasičské zbrojnici na návsi a je otevřena každé pracovní pondělí od 16 do 17 hodin.
Čtení poutavých knih přeje v roce 2020 Obecní knihovna v Luběnicích
Jana Křepelková
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Proměna obchodu v Luběnicích
Předchozí vydání Luběnického MIXU informovalo o situaci,
ve které se zhruba před rokem nacházela naše prodejna smíšeného zboží. A nebyla to informace zrovna dvakrát pozitivní.
V rámci snahy o zachování provozu prodejny byl zastupitelstvem schválen a vyhlášen záměr pronájmu těchto prostor, na
který bohužel reagoval pouze jeden subjekt - provozovatel prodejny smíšeného zboží v Ústíně. Současně s vyhlášením záměru byly osloveny společnosti, které se mimo jiné provozováním
prodejen zabývají (CBA, Qanto apod.). Ani po prohlídce prodejny a projednání její případné přestavby a příslibu další podpory
ze strany obce však žádná z oslovených společností neměla zájem naši prodejnu převzít a provozovat. Za takové situace musel
být nutně zvažován i provoz obchodu samotnou obcí.
Proto zastupitelé na veřejném zasedání dne 6. března 2019
po diskuzi a důkladném zvážení všech pro a proti přijali usnesení č. 3/9. Na základě tohoto usnesení byly zahájeny práce na
úpravě prodejny a obnovení jejího provozu obcí Luběnice v co
nejkratším termínu po ukončení pronájmu. Nezbytným předpokladem pro takové rozhodnutí byla předběžná dohoda s paní Janou Vitonskou a paní Hanou Havránkovou, které byly ochotné
fyzicky zajistit prodej zboží.
Termín otevření byl stanoven na pondělí 15. dubna 2019.
V první řadě bylo nutné zvětšit prodejní plochu a přizpůsobit
dispozici prodejny samoobslužnému prodeji, což byla priorita.
S tím byla spojená úprava rozvodu elektřiny, internetu, vody,
odpadu a také zázemí pro paní prodavačku. Tyto práce probíhaly v období od 6. do 14. dubna až na výjimky svépomocí. Zakoupeny a uvedeny do provozu byly dvě nové chladničky na
mléčné výrobky, chladící pult na masné výrobky a uzeninu, digitální váha, regály a pokladna. Téměř celý víkend zabralo ocenění zboží (více než 12 plných palet) a jeho umístění do regálů.
Postupně došlo ke zprovoznění elektronického platebního terminálu, kamerového systému a klimatizace. Rovněž bylo uzavřeno několik smluv o dodávkách různého druhu zboží (např.
mražené výrobky, pečivo, tiskoviny apod.), z nichž nejvýznamnější byla „Smlouva o obchodní a zprostředkovatelské spolupráci“, kdy obec vstoupila do sítě prodejen CBA. Společnost CBA
nám ve fázi příprav na ostrý provoz (ale i později při provozu)
poskytla prostřednictvím své obchodní zástupkyně paní Pavlíny
Havlíčkové cenné rady, podporu a částečně i materiální zázemí.
Po téměř 9 měsících provozu si nyní dovoluji tvrdit, že zachovat funkční obchod v Luběnicích bylo správné rozhodnutí. A to

i přesto, že varianta provozu obchodu obcí byla z nabízených
možností organizačně i personálně nejnáročnější. Nejen, že obci
odpadl příjem z nájemného, ale vznikly i nové výdaje – náklady
na elektřinu, topení a především mzdové náklady na obsluhu
prodejny, daňové poradenství. Nezanedbatelné je také zvýšení
administrativní náročnosti vedení účetnictví způsobené překročením stanoveného obratu. Změna způsobu účtování a vznik
nové daňové povinnosti plátce DPH (Luběnice se staly plátcem
DPH od 1. září 2019) prostupuje celým účetnictvím obce a znamená zvýšení objemu práce pro účetní obce, která zajišťuje i vedení účetnictví obchodu. Tyto a nejen tyto starosti od dubna přibyly. Provoz obchodu obcí má ale i své výhody. Je možné podle
potřeb zákazníků (převážně našich občanů) přizpůsobit druh
a značku prodávaného zboží, výhodněji zajistit zboží a občerstvení na obecní akce (obecní ples, vítání občánků, společenské
posezení, svátek matek apod.) a přímo ovlivnit prostředí v obchodě.
V tuto chvíli se dá říci, že provoz obchodu je více méně soběstačný a mimo prvotní investici do nákupu zboží a vybavení
prozatím nevyžaduje další financování z obecního rozpočtu. Asi
všem z nás je jasné, že obchod v Luběnicích nebude a ani nemůže konkurovat obchodům s výrazně větší prodejní plochou,
početnějším personálem a provozovatelům-podnikatelům, jejich
cílem je maximalizace zisku. Obec primárně není zřízena za účelem podnikání a provoz obchodu bude vždy jen doplňková činnost či spíše služba pro občany. Ovšem i přesto by si měla prodejna na svůj chod vydělat sama bez finanční podpory z rozpočtu
obce a být tak soběstačná. V prvním roce provozu nám pomohl
i nový dotační titul Olomouckého kraje, který na zachování prodejny v Luběnicích poskytl částku 100.000 Kč. Žádost o dotaci
ze stejného dotačního titulu budeme podávat i v letošním roce.
Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se od počátku podílejí na provozu prodejny (nebo na její přestavbě), a to konkrétně paní Janě Vitonské, Haně Havránkové, bez kterých bychom
se neobešli. Velký dík patří také Janě Křepelkové, Romanovi Šolcovi, zastupitelům a pracovníkům obce. Věřím, že snahu těchto
lidí postupně ocení více spoluobčanů, kteří si alespoň občas najdou cestu do našeho obchodu. Jsem přesvědčen, že do Luběnic
obchod patří a pokud to bude alespoň trochu možné, je nutné jej
zde zachovat.

Slavnostní otevření a předání nové prodejny smíšeného zboží v létě 1989
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Jan Blaho, starosta obce
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Výstavba budovy prodejny v 80. letech

Nová otevírací doba
od 1. února 2020!!
PONDĚLÍ
7:00 – 12:00 14:00 – 16:00
ÚTERÝ
7:00 – 12:00 14:00 – 16:00
STŘEDA
7:00 – 12:00
ČTVRTEK
7:00 – 12:00 14:00 – 16:00
PÁTEK
7:00 – 12:00 14:00 – 16:00
SOBOTA
7:00 – 10:00
NEDĚLE
7:00 – 9:00
Úprava prodejny v dubnu 2019

Termíny úhrady poplatků v roce 2020
1. 3. – 31. 3. 2020
			
			

místní poplatek za komunální odpad – 450 Kč na osobu ročně (úlevy a osvobození dle 		
čl. 6 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019). Pro občany, kteří v tomto roce dosáhnou 70
a více let věku, platí sazba 300 Kč za osobu.

1. 3. – 31. 3. 2020

místní poplatek za psa ve výši 100 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč.

1. 8. – 31. 8. 2020

poplatek za vypouštění odpadních vod (stočné) na rok 2020 činí 1100 Kč na osobu ročně.

Poplatek může být hrazen v hotovosti nejlépe 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). V případě dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky Obecního úřadu v Luběnicích.
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Informace o údržbě rozhledny na Velkém Kosíři
Rozhledna na Velkém Kosíři je v provozu již šest let, a tedy
jako každá venkovní dřevěná konstrukce vyžaduje údržbu.
V roce 2019 se jednalo hlavně o důkladné ošetření čel dřevěných
nosných sloupů ve spojích jednotlivých pater rozhledny a dále
o ošetření přečnívajících konzol schodiště. Tyto části prvků byly
prozatím chemicky neošetřeny a jako nejvíce citlivé již vykazovaly negativní následky zvýšené vlhkosti. Proto byly v rámci
údržby chemicky ošetřeny, a to dvojitým fungicidním a insekticidním přípravkem překrytým penetračním hydrofobním napouštědlem zajišťujícím nevymyvatelnost předešlých prostředků. Tyto práce byly provedeny také na všech významnějších
trhlinách a i na všech problematických místech styků dřevěných
konstrukcí (tesařské spoje). Kompletní ošetření celé dřevěné konstrukce vzhledem k finanční náročnosti a v současnosti relativně dobré kondici dřeva mimo spoje prozatím prováděno nebylo
a počítá se s ním v odstupu několika let. V rámci údržby byl proveden nátěr lokálních míst ocelové konstrukce, které vykazovaly
první známky koroze. Ošetření ocelové konstrukce se skládalo
z očištění od rzi ocelovým kartáčem, odprašnění a odmaštění
povrchu a nanesení základního nátěru. Po technologické pauze
byla nanesena druhá krycí nátěrová vrstva, vrchní email. Scelující nátěr nebyl prováděn, vizuálně je ponechán kontrast mezi
původní neošetřenou a nově ošetřenou částí. Paty sloupů byly
zakryty dřevěnými sukýnkami, které umožňují vysoušení dřeva
v kalichu. Vzorky dřeva odebrané z pat sloupů vystavených největšímu vlivu povětrnosti vykazovaly vysokou vlhkost a budou
v následujících letech dále sledovány, ev. sanovány.
V rámci údržby byla provedena celková kontrolní prohlídka
rozhledny a vyhodnocen současný stav. Bylo provedeno i namátkové měření vlhkosti odporovým vlhkoměrem pro orientační rozbor vlhkosti dřeva rozhledny a pro zajištění podmínek
výrobce ochranného postřiku. Při průzkumu bylo zjištěno aktivní lokální napadení dřevokazným hmyzem na jednom sloupu,
které bylo sterilizováno mikrovlnnou technologií. Sterilizaci pro-

vedla specializovaná firma pouze v oblasti napadení, kde se vyskytovaly výletové otvory a poté byl sloup v této oblasti ošetřen
ochranným přípravkem.
Nad rámec běžné údržby byly provedeny sanační práce na
hlavních nosných sloupech konstrukce rozhledny. Pod dohledem autorizovaného statika – specialisty na dřevěné konstrukce
byla nejprve provedena podrobná revize celé rozhledny. Zjištěné závady na konstrukci byly dle závažnosti vyhodnoceny a byl
připraven dlouhodobý rámcový plán údržby a oprav. V minulém roce proběhlo hlavně zajištění významných výsušných trhlin
na nosných sloupech a posílení vybraných spojů. Trhliny a spoje
pro sanaci byly na místě samém vybrány spolu s určením pozic
mezi jednotlivými zajišťujícími vruty. Zajištění trhlin proběhlo
pomocí dvouzávitových vrutů, střední část vrutu byla umístěna
tak, aby procházela trhlinou. Tím došlo ke stažení trhliny. Každá
významná výsušná trhlina byla po délce zajištěna nejméně třemi
vruty. Vybrané spoje byly posilovány příčnými dvouzávitovými
nebo celozávitovými vruty.
Veškeré práce na opravě rozhledny, tj., zejména mikrovlnné
ošetření dřevěných prvků, stažení a zajištění výsušných trhlin
vruty a dále ochranný nástřik dřeva a nátěr oceli realizovala firma WaVe Structural Design s.r.o. Jednatel a zodpovědný autorizovaný inženýr Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. práce jak projektoval, tak i dozoroval přímo na místě. Práce probíhaly převážně
ve výškách a ošetřovaly se hlavní nosné sloupy ve všech patrech
rozhledny pod vyhlídkovou plošinou. Provedená opatření byla
hlavně zaměřena na prodlužování životnosti a zvyšování trvanlivosti konstrukce rozhledny. Provádění pravidelných kontrol
a průběžné údržby spolu s realizováním plánovaných či aktuálně zjištěných oprav a sanací by mělo být pro každou větší stavbu
samozřejmostí, a proto se s nimi na rozhledně Velký Kosíř dlouhodobě počítá.
Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D.

Nově doplněné podpěry schodiště, které jej posílí a stabilizují.

Rozhledna po doplnění podpěr

14

Ročník 6 / Leden 2020

Změny ve vyhláškách obce
V průběhu minulého roku zastupitelstvo obce Luběnice
schválilo několik změn v obecně závazných vyhláškách obce,
o kterých Vás v tomto článku krátce informujeme.
První vyhláška roku 2019 projednaná na březnovém zasedání
zastupitelstva obsahovala pouze tzv. zrušovací ustanovení, kterým došlo ke zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného a zároveň i ke zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Za dobu své platnosti a účinnosti se tyto vyhlášky v praxi neaplikovaly. V Luběnicích se většina kulturních akcí během roku
koná v režii obce nebo ve spolupráci se sborem dobrovolných
hasičů, sportovním klubem či mateřskou školou. Tyto subjekty
by byly jako pořadatelé dle zrušené vyhlášky od poplatku osvobozeny. Argumentem pro zrušení vyhlášky o místním poplatku
z ubytovací kapacity je skutečnost, že v obci není poskytováno
přechodné ubytování za úplatu. Ubytovací zařízení se nacházejí
spíše v turisticky zajímavějších místech, jako je například sousední lázeňská obec Slatinice. V případě, že uvedené důvody
v budoucnu pominou a vznikne potřeba nové místní poplatky
zavést, může na takovou změnu obecní zastupitelstvo reagovat.
Předloni v září vyšla ve Sbírce zákonů novelizující vyhláška
(č. 210/2018 Sb.), kterou se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Tato novela vyhlášky požaduje po všech obcích, aby od
1. ledna 2020 zajistily místa pro oddělené soustřeďování jedlých
olejů a tuků, a to celoročně. Tuto povinnost plníme s předstihem
již zhruba od února 2019, kdy byly pořízeny dvě nové popelnice pouze pro jedlé oleje a tuky z domácností (uzamykatelné
černé popelnice s oranžovým víkem jsou umístěny na sběrovém
místě u obecního úřadu a u tenisového hřiště). Druhou povinností pro obce, kterou novelizace přinesla, je zajištění místa pro

shromažďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
celoročně. V zimním období, tedy „v období od 1. listopadu do
31. března následujícího kalendářního roku může obec přizpůsobit nastavení četnosti svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů“. Z tohoto důvodu
bylo v říjnu nutné aktualizovat i naši obecně závaznou vyhlášku,
a to pouze v ustanovení, které se bioodpadu týká. V Luběnicích
bude podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 sběr bioodpadu
probíhat takto:
1. duben – 30. listopad: jako doposud, každá středa od 9 – 10
hod, každá sobota od 10 – 11 hod (mimo dny pracovního klidu)
1. prosinec – 31. březen: každá středa od 9 - 9:30 hod, každá
SUDÁ sobota od 10 - 10:30 hod (mimo dny pracovního klidu)
Po zkušenostech z prvního zimního období budeme podle
potřeby reagovat úpravou termínů.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila
dne 15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Touto novelou dochází k výrazným změnám v zákoně
o místních poplatcích. Určité změny se v různé míře dotýkají
každého z místních poplatků – v našem případě se jedná o dva
poplatky – za tzv. komunální odpad a poplatek ze psů. Důsledkem novelizace zákona je nutnost zrušení či úpravy stávajících
obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí
tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému zákonu o místních poplatcích. S aktuálními vyhláškami č. 3/2019
o místním poplatku ze psů a č. 4/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se můžete podrobně
seznámit na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Podstatné však je, že se sazba poplatků nemění.
Jan Blaho, starosta obce

Termíny sběru bioodpadu v Luběnicích
LETNÍ OBDOBÍ
(1. dubna - 30. listopadu)
každá středa 9 – 10 hod
každá sobota 10 – 11 hod
Neplatí pro dny pracovního klidu.

ZIMNÍ OBDOBÍ
(1. prosince - 31. března)
každá středa 9 – 9:30 hod
každý sudý týden v sobotu 10 – 10:30 hod
Neplatí pro dny pracovního klidu.
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Revitalizace bývalého areálu JZD Luběnice
Jednotné zemědělské družstvo bylo v naší obci založeno dne
26.9.1952, kdy se prvním předsedou stal Ferenc Alexander, původní kolektiv činil celých 94 zaměstnanců. Pro obyvatele Luběnic se jednalo o poměrně radikální změnu, kdy do té doby každý
hospodařil pouze na svých soukromých pozemcích, respektive
někteří občané již pracovali v nedaleké rozrůstající se továrně na
vodní pumpy Sigma, ale jejich hlavním zdrojem obživy bylo stále jejich vlastní menší či větší pole, obecně se pro tyto obyvatele
vžil rozšířený název ,,kovozemědělci“.
Pracovníci JZD Luběnice a pomocná síla při mlácení obilí v 60. letech
Zleva: Bátěk Tomáš, dřepí pracovník sladoven – beze jména,
pí Procházková, Snášelová Marie, Žváčková Kamila, dřepí Štencl
Přemysl, Körnerová Marie, Nováková Ludmila st., v pozadí Vrabcová
Marianna, Nováková Ludmila ml., pí Kohoutková, Látal Emil

Po založení JZD byla v areálu vystavěna nová drůbežárna po
levé straně místní komunikace. V rámci scelování pozemků postihla začínající družstvo krize, takže pouhé 2 roky po založení
čítalo už jen 55 členů a 90 ha. Následně po překonání krize došlo
k rozšíření produkční základny, se kterou souvisela výstavba starého kravína, teletníku, vepřína a následně nového kravína. Ten

byl umístěn v aktuálně stojících budovách již napravo od cesty.
Po tomto rozšíření družstvo prožívalo od roku 1958 skutečnou
renesanci a v průběhu dalších let stálo na špici okresu. Od 22. 2.
1962 došlo ke sloučení s JZD Lutín, následné správní spojení obcí
proběhlo až v roce 1976.

Výběh starého kravína

Budovy nového kravína

Po pádu socialismu v roce 1989 došlo k postupnému stěhování živočišné výroby do ostatních obcí spolupracujících pod
jedním družstvem Senice na Hané. Stavby v areálu byly ještě do
nedávna využívány převážně k uskladnění slámy. Obecně však
již 30 let dochází k chátrání budov a zarůstání plochy plevelem,
z bývalého prosperujícího areálu se stal tzv. brownfield. Změnu
by ovšem mohly přinést roky následující. O pozemky v rámci
areálu projevilo zájem několik podnikatelů, ať už z Luběnic nebo
blízkého okolí.
Platný územní plán obce i návrh nového územního plánu s plochou po bývalém družstvu pracuje jako s „plochou přestavby“,
která má být primárně určena pro rozvoj drobné řemeslné výroby,
skladování a technické infrastruktury. Plochy výroby a skladování přímo navazují na areál firmy Screen servis, spol. s.r.o. Stanovení podmínek pro využití areálu by mělo zajistit i ochranu bydlení
před negativními vlivy výroby a skladování. Právě omezení přípustného využití obsažené v územním plánu je nástrojem obce,
jak aktivity v areálu přímo ovlivnit. Vysoká pořizovací cena za
zbývající budovy a pozemky v areálu totiž obci bohužel neumožnila odkoupení těchto nemovitostí a jejich využití např. pro zeleň
apod. Proto postupně přichází na řadu soukromí podnikatelé.

Současný stav po vybudování ČOV Luběnice
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První vlaštovkou v oživení by měl být areál moto služeb Martin Mačák, který bude umístěn mezi řízkovým dolem a ČOV
Luběnice a který bude sloužit k odstavení nákladních vozidel.
V rámci projektu je počítáno s budovou dílen a administrativní
částí, která by měla zaujímat prostor cca 40x20m. Dalším, kdo
projevil zájem o odkup pozemků je společnost Hudy trans s.r.o.,
která zakoupila všechny pozemky včetně budov od Zemědělského družstva Senice na Hané, tyto pozemky leží po levé straně
místní komunikace směrem k ČOV. Tato firma má podobné záměry, a to v budoucnu vystavět zpevněnou plochu pro odstavení svých vozidel, postavit dílnu a administrativní budovu. Po-

sledním podnikatelem, který má již řadu let velký vliv na dění
v areálu je pan Jung Václav, jehož rodinná firma opravuje a staví
převážně zábavní atrakce a využívá k tomu bývalé budovy JZD.
Tyto budovy v minulém roce odkoupil od družstva Senice na
Hané a zatím je to především jeho zásluhou, že podnikatelská
aktivita v areálu dosud úplně nevymizela. První stavební práce
v bývalém areálu by měly vypuknout na jaře tohoto roku. Doufejme tedy, že dosud nevyužívaná a neutěšená plocha začne opět
vzkvétat, jako tomu bylo na začátku 60. let.
Tomáš Körner

Fotogalerie obce

Promítání letního kina

Rekonstrukce silnice z Luběnic do Rataj

Stavění májky

Dětský den

Luběnický gulášfest

Představení dětí ze školky při oslavě svátku matek
17

Společenská kronika roku 2019
Významný věk oslavili naši spoluobčané:

Narodili se:
Dorota Valchářová
Karolína Blahová
Patrik Byrtus		
Václav Šnajdr		
Tereza Tomanová
Aleksi Filipovič

únor
únor
březen
březen
červen
září

Novým občánkům přejeme
šťastný život v láskyplném
rodinném prostředí.



Opustili nás:
Růžena Snášelová
Jaroslav Novák
Josef Bátěk
Vzpomínáme s úctou.

(67 let) únor
(98 let) březen
(85 let) srpen

70 let
Jiří Trbušek
Marie Procházková
Marie Nováková
Anna Báťková
Jan Sekanina
Marie Štenclová
František Snášel
Věra Lišková

90 a více
Marie Páleníková
Antonín Štreit		
Emilie Tvardíková

(91)
(91)
(92)

80 let
Ludmila Šolcová
Přemysl Štencl
Marta Rýdelová



Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví a životní pohodu.



Kulturní kalendář obce Luběnice na rok 2020
Únor
14. 2.
Březen
1. 3.
14. 3.
Duben
25. 4.
Květen
15. 5.
30. 5.
Červen
26. 6. – 30. 6.
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Obecní ples - kulturní dům Luběnice

Září
12 9.

Dětský maškarní karneval - kulturní dům
Luběnice

Říjen
17. 10.

Ples Sportovního klubu Luběnice - kulturní dům Luběnice
Stavění máje, pálení čarodějnic – areál za
kulturním domem Luběnice
Oslava Svátku matek - kulturní dům Luběnice

Listopad
5. 11.
11. 11.

Dlabání dýní, Loběnicky deňohraní – areál
za kulturním domem Luběnice
Zábavná talk show Ivo Šmoldase a MUDr.
Radima Uzla – kulturní dům Luběnice
Martinská slavnost – areál za kulturním
domem Luběnice

Prosinec
4. 12.

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

5. 12.

Mikulášská besídka - kulturní dům Luběnice

Kácení máje, dětský den – areál za kulturním domem Luběnice
Hodové oslavy – hodový turnaj v minikopané, hodová zábava – areál za kulturním
domem Luběnice

Burčákobraní – areál za kulturním domem
Luběnice

Srdečně zveme všechny občany
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Termíny svozu odpadů v obci Luběnice v roce 2020

Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o., Olomoucká 28, 796 01 Prostějov. Nákladem 175 výtisků vydal Obecní úřad Luběnice v lednu 2020.
OÚ Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice, okr. Olomouc. Tel. 585 954 297; e-mail: ou.lubenice@volny.cz; www.lubenice.cz
20

