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Vážení spoluobčané,
uplynulý rok byl v mnohém jiný a složitější, než roky předchozí. Celostátní opatření související s epidemií Covid-19 zasáhly
do většiny oblastí běžného života celé společnosti i naší obce. Chci na tomto místě poděkovat především těm z Vás, kteří v jarních měsících nabídli svou pomoc a aktivně se zapojili do šití roušek, poskytli dezinfekci či jiné ochranné pomůcky. Je důležité
vědět, že se mezi námi najdou občané, kteří v komplikované době dokáží pomáhat druhým, za což jim patří velký dík.
Sportovní ples, stavění a kácení májky, dlabání dýní, vánoční jarmark... To jsou již tradiční akce v Luběnicích, které se loni
bohužel nekonaly. Přesto
musím poděkovat členům
Sportovního klubu a ostatním sportovcům, dobrovolným hasičům, paní ředitelce a celému personálu
mateřské školy i členům
zastupitelstva za výbornou
spolupráci a pomoc. Věřím,
že se situace brzy uklidní
a my se budeme moci scházet, jako tomu bývalo dřív.
V tomto nelehkém období Vám všem chci jménem zastupitelstva obce
Luběnice popřát hlavně
pevné zdraví.
Jan Blaho, starosta obce

Co nás čeká v roce 2021
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na
opravu místní komunikace z dotačního titulu „Podpora obnovy
a rozvoje venkova“ z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Pokud
bude naše žádost o dotaci napodruhé úspěšná, dočkáme se opět
větší investiční akce přímo v centru obce. Opraven by mohl být
celý úsek silnice od tenisového hřiště až po kapli. Zpracovává-
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na je také projektová dokumentace na opravu chodníků, vjezdů
a výstavbu parkovacích stání v tomto úseku. Zastupitelstvo obce
dále rozhodlo o podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje“. V tomto případě by mohlo dojít
k opravě chodníku a z části i vjezdů v úseku od rodinných č.p. 70
(Skácelík) po č.p. 102 (Moučkovi), a dále k opravě krátké místní
komunikace „Ke Kalvárii“ (úsek mezi domy č.p. 142 Valchářovi
– č. p. 114 Procházková/Müllerová). Vzhledem k tomu, že naše
obec k 1. 1. 2021 překročila hranici 500 občanů (aktuálně 502),
nemůžeme již získat dotaci na provoz obchodu a projektovou
dokumentaci.
Do konce dubna je poslední možnost podání žádosti o dotaci
na výsadbu stromů v zastavěné části obce. Budeme-li úspěšní,
můžeme získat až 100% fin. prostředků na výsadbu listnatých
stromů v části návsi, za severními humny a podél silnice na Slatinice. V případě přislíbení finančních prostředků by mohlo přes
prázdniny dojít také k realizaci opatření, které zabrání vnikání
radonu do budovy mateřské školy.
V jarních měsících tohoto roku bude pořízeno mobilní pódium včetně zastřešení a velkokapacitní stan. Pódium i stan využijí při pořádání kulturních akcí sportovci, hasiči, obec i mateřská školka. Na pořízení tohoto vybavení jsme získali dotaci
z „MAS Region HANÁ – čl. 20 f) Kulturní a spolková zařízení
včetně knihoven“. Během tohoto roku bude dokončena komplexní projektová dokumentace na opravu chodníků, místních
komunikací a výstavbu parkovacích míst v celé obci, dále bude
schválen nový územní plán obce a bude zpracována projektová
dokumentace na stavbu cyklostezky do Lutína.
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Mateřská škola Luběnice v roce 2020
Mateřská škola v Luběnicích má za sebou rok, který byl
v mnohém jiný, který nám přinesl nové zkušenosti a zážitky.
Na počátku roku se MŠ připojila poprvé k organizování
„Obecního plesu“. Podle slov hostů se celá akce moc podařila
a pro nás bylo příjemné také to, že jsme se, coby zaměstnanci,
sešli s rodiči a těmi, kdo nás v Luběnicích podporují. Je v plánu,
že spolupráce v dalších letech při této akci bude pokračovat.
Leden byl ve znamení posledních příprav divadelního představení tříkrálové legendy „Za korunu do Betléma“. Na počátku
byl sen zahrát si s dětmi opravdové divadlo a výtěžek věnovat
v rámci tříkrálových sbírek potřebným. Vybrali jsme organizaci
JAN z.s. Olomouc - Jít autistům naproti. Důvodem bylo především to, že již několik let máme v mateřské škole děti s poruchou
autistického spektra a chtěli jsme tímto podpořit velmi významnou a nelehkou práci této organizace.
Vše začalo už říjnu. Děti si vybraly role, vyráběly se kulisy
a zpívalo se a zpívalo. Představení bylo propojeno vánočními
písněmi a koledami. Protože hodně dětí onemocnělo, přesunul
se termín představení až na únor. A pak se hrálo opravdu „na
prknech, co znamenají svět“. Do kulturního domu v Luběnicích
přišlo více než sto diváků! A to jsme vůbec nečekali. Původně
bylo nachystáno asi třicet míst, a pak se přidávalo a přidávalo…
Atmosféra byla pro nás opravdu divadelní a moc krásná. Herci
a herečky si divadlo užili. Zvládly to všechny děti. Každý odehrál svou roli, nikdo neodešel za mámou, nikdo neplakal, tedy
z dětí. Slzely jen maminky. Ale hlavně se na sebe diváci usmívali
a dlouho tleskali. A protože v každém pořádném divadle musí
být divadelní kavárna, tak ani tady nechyběla. Poděkování patří na tomto místě skvělým rodičům našich dětí, kteří ji otevřeli
a zajistili spoustu dobrot a podíleli se na přípravách kostýmů.
Velkou organizační podporu jsme měli také od pana starosty.
Dobrá věc se podařila. I když vstupné bylo pouze 1.- Kč, vybralo
se celkem 6000,- Kč! Děkujeme Vám.
A od jara už bylo všechno jinak. Na počátku března jsme ještě
uspořádali karneval, a pak byla MŠ uzavřena v souvislosti s celoplošnými opatřeními našeho státu. Pro děti jsme vysílali každý
týden na „videokanálu MŠ“. Byl vždy natočen krátký film k tématu, který byl aktuální pro daný týden v třídním vzdělávacím
programu MŠ. V něm jsme my učitelé povídali, zpívali, recitovali a k tomu byly dětem zaslané pracovní listy, omalovánky,
odkazy k pohádkám a příběhům. Rodiče nám posílali dopisy,
fotografie a vzkazy od dětí. Všichni byli moc rádi, když jsme se
znovu v MŠ setkali.

Tradiční „Slavnost dětí“ na ukončení roku se konala až v srpnu a my jsme se rozloučili s osmi předškoláky. Celou akci doprovázel pestrý program. Bublinová show, šlapací káry se skákacím
2

hradem a bohatá vynikající hostina připravená rodiči. A opět za
námi přišly i děti, které MŠ Luběnice navštěvovaly v přechozích
letech. Na závěr šli pasovaní předškoláci spát do mateřské školy,
a to i přes noc. Před usnutím byla noční výprava, kterou vždy
zakončíme u pana Jaroslava Matiáše, který, i když není už několik let ve funkci starosty obce, stále má zájem o dění v MŠ.
Začátek nového školního roku začal úplně netradičně. Zavolal člen FC Bublákov Luběnice a sdělil nám, že věnují MŠ výtěžek z akce, kterou pořádali pro vesnici. Částka 20.000.- Kč je
opravdu velmi vysoká a my si toho moc vážíme a tímto ještě
jednou sportovcům moc děkujeme.

V září jsme byli na výpravě v olomoucké ZOO, kde byl pro
děti připraven interaktivní program „Dotyková ZOO“. Děti
měly možnost zjistit, jaký je „kabát“ některých zvířat, která vaječná skořápka je největší a nejpevnější, nakrmily surikaty a žirafu. Úplně na závěr jsme se projeli v ZOO vláčkem, přičemž
nejzajímavější byl výběh vlků, kteří si nás přišli prohlédnout
opravdu velmi zblízka. Tato výprava byla hrazena z projektu
pro MŠ „Šablony“, do kterého jsme zapojeni již třetím rokem.
Šablony jsou jedněmi z možných zdrojů, prostřednictvím kterých mohou mateřské školy získat finanční prostředky na svoji
činnost. Např. podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže
školám při společném vzdělávání dětí, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory
je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy a spolupráce s rodiči dětí. Mateřská škola získala finance právě na školního asistenta, přednášky pro veřejnost, výlety
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a také akce v MŠ. Při řádném splnění podmínek čerpání financí
je pak možné ze zůstatku pořídit i vzdělávací pomůcky a vybavení. Děti se u nás mohou těšit na jaro, kdy budou na zahradě
MŠ instalovány prvky minilanového centra pořízené z tohoto
projektu.
Tradiční akce podzimu „Luběnické dýňohraní“ proběhla
v tomto roce zcela netradičně. Dýně pořízené obcí byly nabízeny
na zahradě MŠ prostřednictvím sociálních sítí, letáků a hlášení
v místním rozhlase. Opět dlabali jednotlivci i celé rodiny. Fotku dýně do soutěže včetně „dlabače“ pak poslali e-mailem na
adresu MŠ. Odborná poradkyně a mistr v dlabání paní Kamilka
Nováková z Třebčína vybrala tři mistry dlabače a všichni, kteří
se do soutěže zapojili, a bylo jich hodně, byli ocenění dýňovou
taškou s drobnými dárečky. Sponzorsky se na této akci podílel
SDH Luběnice. Děkujeme. Tady určitě platilo, že nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

den v blízké Loučce. Děti cestovaly časem. Ocitly se v pravěku
a naučily se vyrobit luk, ve středověku zvládly ušít středověký
kostým na ples, současnost byla ve znamení reklamy, kterou natočily, a do budoucnosti poslaly vesmíru svá přání. A prožily si
to, co se jen dá na takovém táboře prožít. Sdílení radosti a legrace, kamarádství, dobrodružství, zvládnutí stesku po rodičích.
U posledního ohně jsme si slíbili, že se sejdeme za rok znovu.
A i v této chvíli věříme, že se další „Luběnický netábor“ uskuteční. Termín a krásné místo už máme.

Netábor 2020 zmrzlinová

„Mikulášská nadílka“ proběhla letos také jinak, a to on-line.
Děti dostaly poštou dopis, kdy si mají zapnout vysílání na internetu. A Mikuláš s andílkem a čertíkem četli jména dětí ze své
knihy a opravdu o každém věděli, co umí dobrého, s kým kamarádí, a pak už jen kouzelné zaklínadlo a na zahradě MŠ se objevil
koš se zdravými dobrotami. „Nadílka od Ježíška“ byla tradiční.
Napekli jsme si k ní vanilkové rohlíčky a zahráli si příběh o narození Ježíška.
Ještě musím zmínit, že děti v MŠ mohou už čtvrtým rokem navštěvovat kroužek hravé angličtiny, kterou vede skvěle Mgr. Peter Markovič, který působil v MŠ Luběnice dva roky a nyní je
asistentem pedagoga v ZŠ Těšetice. A také druhým rokem je
v MŠ bezplatný kroužek keramiky pro starší děti, který financuje Region Haná, z. s.
Poslední novinkou roku 2020 je „Luběnický netábor“. Byl
zorganizován pro děti, které navštěvovaly naši MŠ a jsou nyní
už ve škole. A protože jsme spolu byli moc rádi a často to byly
i čtyři roky, kdy děti MŠ navštěvovaly, napadlo nás takový pobyt uspořádat a jednou za rok se sejít. Prožili jsme krásný tý-

Netábor 2020 exotky
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Netábor 2020 květinky vlajková

Netábor 2020 vlajková fazole

Netábor vlajková 2020

Netábor společná 2020

A všechno ostatní zůstalo stejné. A to je moc dobře. Kapacita
byla v tomto roce v MŠ opět naplněna. Nejvíce dětmi z Luběnic. A pak dojíždějícími dětmi ze Slatinic, Slatinek, Drahanovic,
Třebčína, Náměště na Hané, Lutína a Luké. Jsme rádi, že si rodiče vybrali pro své děti právě mateřskou školu v Luběnicích.
A děkujeme jim, jak nás mnoha způsoby podporují. Finančně,
přinesením ovoce, materiálu k pracovním činnostem dětí. Myslím, že můžu napsat, že s námi spolupracují s radostí a velkou
energií při akcích, zajímají se o vše, co se v MŠ děje.
A stále platí, že děti v MŠ s velkou chutí pracují na zahrádce,
co zasejí, to sklidí a sní. Nebo také uvaří a upečou, jako například
brambory.

Přípravu do školy zvládají hlavně pomocí montessori pomůcek.
Osvojují si počítání, a to až do tisíce, abecedu, zvládají geometrické
tvary nejen na papíře, ale dokážou je najít v reálném životě kolem
sebe. Rády zpívají, tančí, cvičí a tvoří. A podle rodičů se stále do mateřské školy těší. A to je to nejdůležitější pro naši práci. Tady patří
poděkování mým skvělým kolegyním - paní učitelce Ireně Mrtvé,
asistentce Marcele Nevrlé, Ing. Irmě Beranové a školnici Marcele
Janíkové za stále neutuchající pracovní nadšení, spolupráci a laskavý respektující přístup ke vzdělávání dětí naší mateřské školy.
Na závěr patří velké poděkování panu starostovi Mgr. Janu
Blahovi, místostarostovi Martinu Šnajderovi, paní ekonomce
Ing. Janě Křepelkové, zastupitelům a ostatním zaměstnancům
obecního úřadu. A také všem občanům z Luběnic, za podporu,
zájem o MŠ a spolupráci, které si velmi vážíme.
Ze srdce Vám všem přeji, ať je Váš nový rok 2021 naplněný
těmi malými a krásnými věcmi, které jsme ještě donedávna považovali za zcela samozřejmé.
Bc. Radomíra Tylichová, ředitelka MŠ Luběnice
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Areál motoslužeb Martin Mačák
Někteří obyvatelé Luběnic si jistě již všimli, že od 9.10.2020
oficiálně rozjel svoji provozovnu v obci Martin Mačák, dlouholetý podnikatel v oboru mezinárodní kamionové dopravy. V areálu bývalého JZD vyrostla během roku 2020 nová firma, zabývající se transportem zboží po většině EU, Anglii, Norsku a jiných
zemích. Ve svém vozovém parku disponuje cca třiceti velkými
auty (klasické kamiony s návěsem a tandemové soupravy) a několika plachtovými dodávkami.
Historie firmy se začala psát roku 1997, kdy pan Martin Mačák založil firmu zabývající se přepravou a spedicí materiálu
převážně do západní Evropy. V začátcích se nejednalo o velkou
společnost, jeho firma vlastnila jedno auto, se kterým jezdil on
osobně. Postupem času se propracoval ke koupi dalšího auta. Se
zvyšujícím se počtem zaměstnanců, musel začít řešit širší administrativní záležitosti a firma byla nucena umístit
provozovnu do Hodolanského průmyslového
areálu. Bohužel se stále se navyšujícím počtem
aut byl nucen svůj vozový park přestěhovat do
Lutína. Své prostory k podnikání mu nabídl Jiří
Ryšavý, místní podnikatel s autobusovou dopravou. Zde společně sdíleli areál bývalé kotelny
u ČOV, který patřil právě panu Ryšavému. Jelikož situace ohledně rozdělení administrativy,
která byla umístěna v Hodolanech a servisu/
zázemí které bylo v Lutíně nebylo ideálním řešením, došlo k nákupu kancelářských buněk, které byly umístěny do Lutína. Od roku 2014 tedy
sídlila celá firma v Lutíně. Počátkem roku 2015
došlo k transformaci na s.r.o., což byl další důležitý krok v historii podniku. V posledních letech
již začal být areál v Lutíně nedostačující z kapa-

citních důvodů a další kroky směřovaly k získání vlastních pozemků, na kterých by mohla být vystavěna vlastní servisní hala
s odpovídajícím administrativním zázemím. Výše cen pozemků
v okolí Olomouce a snaha o to, aby se areál nacházel pokud možno co nejblíže Slatinicím (trvalé bydliště majitele), vyústila v nákup pozemků právě v bývalém areálu JZD v Luběnicích.
Firma nyní zaměstnává okolo 45 zaměstnanců, od 22.12.2020
je sídlo firmy přesunuto právě do Luběnic, což by mělo mít nemalý vliv na zvýšení příjmů od podnikatelských subjektů. Jelikož firma dříve sídlila v Lutíně, frekvence průjezdu aut se tedy
nijak nezvýšila. Areál disponuje vlastní čerpací stanicí určenou
pro vlastní potřebu. Do budoucna se plánuje otevření servisu
osobních aut pro veřejnost.
Mgr. Tomáš Körner

Výstavba haly

Kontrola probíhajících prací

Nová hala

Čerpací stanice

Pozůstatky po bývalém družstvu
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Všechno bylo jinak….
Rok 2020 nám všem asi zůstane dlouho v paměti. Byl to rok
zcela specifický a v mnoha ohledech zlomový. Spoustu nám
toho vzal, ale taky nám toho mnoho dal. Uvědomili jsme si, kolik
samozřejmostí kolem nás vlastně vůbec samozřejmými nejsou.
Omezení, která v průběhu roku přišla, ukázala, jak je pro nás
důležité stýkat se s rodinou, přáteli, vyjet si do zahraničí kdykoli
a kamkoli se nám zachce.

První vlna Covidu trochu přibrzdila i kurzy výcviku v Luběnicích. Ale jakmile došlo k rozvolnění, opět jsme tréninky nastartovali. Jsem ráda za zájem, který o výcvik je. A to bez jakékoli
reklamy a propagace. A mám radost, že se tam majitelé pejsků,
kromě cvičení, přichází pobavit a vyměnit si zkušenosti i mezi
sebou.

Výcvik pokročilých, odložení psa mezi pohybujícími se lidmi
Tolik štěňátek, jako v roce 2020, jsme ještě žádný rok na kurzech neměli. A ještě takový mix - několik zástupců ovčáckých
a pasteveckých plemen, retrívrů, ale i dva zástupce ze skupiny
teriérů, dokonce švýcarských salašnických psů a molossů horského typu. Přirozeně tak docházelo na kurzech k četnější komunikaci (nikoli však neřízené) mezi štěňaty, což je vždy dobré
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pro další vývoj každého pejska a následnou komunikaci mezi
dospělými jedinci. Všechny majitele těchto, dnes již mladých
pejsků, čeká ještě hodně práce. Ale vše, co do svých čtyřnohých
chlupáčů v jejich prvních měsících života vložili, se jim mnohokrát vrátí až dosáhnou dospělosti.
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Termíny výcviku jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách obce Luběnice:
(Život v obci / Zájmová činnost a spolky / Kynologické cvičiště). Místo: areál čistírny odpadních vod.

Bolt, Buddy – individuální výcvik, Bondy na Národní výstavě psů v Náměšti
Již na sklonku roku 2019 jsme byli připraveni na pořadatelství dalšího ročníku mezinárodního závodu Mondioring Tournament 2020, pořádaného každoročně v Mohelnici v Morava
Campu. Startovní listina se rychle plnila závodníky různých národností. Pozvané jsme měli figuranty z Belgie, Ukrajiny a České
republiky. Bohužel, první vlna Covidu nás donutila závod zrušit.
Tréninkový plán přípravy psů na závod je v mnohém podobný
přípravě vrcholových sportovců. Bez kvalitního sehraného teamu nedokážete nic. Velice důležité je však i správné načasování.

Všichni psovodi, kteří své čtyřnohé svěřence mnoho měsíců
připravovali na závodní sezónu, najednou přišli o možnost ukázat, jaké se jim podařilo dosáhnout formy a třeba i složit zkoušku
z výkonu. Každá složená zkouška Vás posune k další metě. Ať je
to získání známky chovnosti pejska, nebo přiblížení se možnosti
složení zkoušky vyšší kategorie.
Navíc, pouze závod Vám ukáže, na čem je třeba pořádně zapracovat. Odhalí chyby, které se v tréninku neprojeví.

Trénink obran na splavu, skoky
V čem je však obrovský rozdíl mezi sportovní kariérou člověka a sportovce čtyřnohého, je její délka. Člověk má k dispozici většinou několikanásobně více let než pes. Proto nám každý
měsíc, kdy se nemůžeme se svými psy realizovat, nesmírně
chybí.
V těchto týdnech již chystáme další ročník Mondioring Tournament 2021. A nezbývá než věřit, že tento rok se nám ho podaří

i odstartovat. Všichni jste srdečně zváni! Opět se můžete těšit
na show, o kterou se postarají soutěžící z mnoha zemí, jejich psí
parťáci, skvělí figuranti různých národností, spravedlivý rozhodčí a pečlivě připravený závodní ring. Přehlídka poslušností,
skoků a obran ve třech výkonnostních kategoriích. Zůstali jsme
věrní myšlence z minulého roku a ponechali téma "Z pohádky
do pohádky".
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I přes nepříznivou situaci v minulém "covidovém" roce se
nám podařilo zúčastnit se alespoň dvou závodů v mondioringu.
Jeden z nich nevyšel zcela podle představ. V posledním cviku,
kdy už vypadalo, že to máme v kapse, mi moje fenka Belgického
ovčáka Malinois přesně ukázala chybu, kterou jsme nevědomky dělali v mnoha trénincích. Bez zkušenosti z tohoto závodu
bychom na to já ani moji tréninkoví sparingpartneři asi nepřišli.
Vzali jsme si z toho ponaučení všichni. Takže zkouška mi o pár
bodů unikla, ale stálo to za to.
Druhý závod v mondioringu konaný v Klokočově však vyšel
nad očekávání. Při losování pořadového startovního čísla jsem

si vytáhla „10“. Což znamenalo, že než půjdu na plac, uvidím
výkony všech ostatních závodníků. A to člověku moc nepřidá.
Když jsem si podala na závěr zkoušky ruku s rozhodčím a vyšla ze závodního ringu, nechápala jsem, proč mi všichni gratulují. Jak přesně zkouška probíhala, jsem se dozvěděla vlastně až
z natočeného videa. Protože celou dobu jsem se jen pekelně soustředila na každý jeden vykonávaný cvik, byla jsem jako v tranzu. Bylo jen "tady a teď". Foote byla skvělá i přes moje obrovské
nervy. Obě nás svým výkonem podržela. Nakonec z toho byla
nejen složená zkouška, ale i skvělé druhé místo.

Předchozí rok nám také přinesl nový, dlouho očekávaný, přírůstek do naší domácí smečky. Původně jsme měli dohodnutý
odběr štěňátka z jiného spojení. Krytí se však dvakrát nezdařilo,
fenka nezabřezla a tak jsme se vrátili ke kořenům této pracovní
linie a dovezli si na jaře domů malého "Holanďana" :). Pejska
s velkým potenciálem a nepochopitelným množstvím energie.

Je z neuvěřitelných 16 štěňat. Takže o své místo na Slunci musel
bojovat hned od malička. Uvidíme, zda se podaří všechny jeho
vlohy využít tak, abychom ho nasměrovali na závodní dráhu.
Čeká nás spousta práce. Ale to mě na tom všem vlastně nejvíc
baví. :)
Petra Harantová Helešicová
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SDH Luběnice
Rok 2020 začal výroční schůzí SDH, která se uskutečnila
11. ledna, do našich řad byly přijaty tři nové členky – Jana Vychodilová, Marta Vychodilová a Jana Vrzalová.
Tento rok byl pro všechny z nás hodně náročný, ne jinak tomu
bylo i pro většinu organizací a spolků, které pořádají pro naše
spoluobčany různé kulturní a společenské akce. Bohužel jsme
nemohli uspořádat již několikaletou tradici stavění a kácení
máje. Po částečném uvolnění epidemických opatření začátkem
června proběhl sběr starého železa, za což všem kdo poskytli
kovový odpad (tím podpořili činnost našeho SDH) i těm co se
podíleli na sběru i odvozu děkuji. V září se nám podařilo uspořádat Burčákobraní, které bylo spojeno se soutěží ve vaření guláše.
Přálo nám pěkné počasí a akce se vydařila.
Z příspěvku obce Luběnice a dotace od Olomouckého kraje
z Programu na podporu JSDH 2020 se zakoupilo osvětlení na
místa zásahu, které je možné zapojit kdekoli v terénu na naši
elektrocentrálu. Děkuji OÚ za spolupráci.
Doufám, že rok 2021 bude lepší a budeme se častěji vídat na
všech společenských akcích. Do nového roku všem přeji pohodu, klid a hlavně zdraví.
František Šolc
starosta SDH Luběnice

Nová osvětlovací technika

Sportovní klub Luběnice v roce 2020
Kalendářní rok 2020 zaznamenal ve sportovním odvětví,
stejně jako v jiných odvětvích lidské činnosti, poměrně velkou
negativní stopu související s vládními nařízeními, které radikálně omezily pořádání sportovních akcí a které měly nemalý vliv
na akce pořádané naším sportovním klubem. Na počátku ledna
jsme si na výroční schůzi stanovili plán, které akce bychom během roku rádi uspořádali. Bohužel již první stěžejní akce našeho
klubu, Sportovní ples v Luběnicích, musela být 4 dny před zahájením zrušena kvůli rozšiřující se nemoci Covid-19.
Těsně před propuknutím všech omezení jsme ještě úspěšně
stihli absolvovat jednodenní běžkařský výstup na Paprsek, který proběhl počátkem února. Akci musíme označit za úspěšnou,
jelikož přilákala více účastníků než minulý rok. Počasí nám přálo a pokud dojde k nějakému rozvolnění v tomto kalendářním
roce, budeme určitě chtít na tuto tradici navázat. Jako každým

rokem se nám také podařilo zorganizovat koncem února sportovní soustředění v Loučné nad Desnou, které nás mělo připravit na jarní část sezony. Ta ovšem kvůli všem zrušeným profesionálním i amatérským soutěžím již neproběhla. V platnosti
tedy zůstala jen tabulka podzimu 2019, která se zároveň stala
konečnou pro sezonu 2019/2020. Náš spolek ovšem nezahálel
a v červnu pro občany Luběnic uspořádal již 3. ročník tenisového
turnaje. Účast i kvůli doznívajícím restrikcím nebyla příliš vysoká, zúčastnilo se celkem 9 hráčů, z toho 2 ženy. Vítězem mužské části se stal Jan Medřík před Tomášem Körnerem a Pavlem
Šnajdrem. V kategorii seniorů zvítězil Ivo Tarkowski. Koncem
června jsme se zúčastnili tradičního luběnického turnaje v malé
kopané v rámci Hodů 2020. Tentokrát jsme herně příliš neoslnili
a zůstalo u 5. místa, kdy vítězem turnaje se již po několikáté stal
tým ze Slatinic, který opět dorazil ve velmi silném složení. Další

Tenisový turnaj
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účast jsme přislíbili na turnaji v Ratajích. Od prvních minut neregulérní terén svědčil naší důrazné hře, se kterou se technicky
založené týmy soupeřů nemohly srovnat, výsledkem pak bylo
1. místo, které již na tradičně silně obsazeném turnaji v Ratajích
začíná být naším koloritem posledních let.
Mistrovská sezona začala na konci září, ze začátku se nám velmi herně dařilo, bohužel posledních pár zápasů před opět nuce-

nou přestávkou se nám příliš nepovedlo. Podzim byl ukončen
po 7 odehraných kolech, zbylých 6 zápasů je naplánováno k dohrávce na jaře tohoto roku. Závěrem bych rád poděkoval všem
fanouškům a sponzorům za neutuchající podporu našeho klubu
a se všemi se budeme těšit na viděnou na trávníku v roce 2021.

Výprava na Paprsek

Turnaj Rataje

Mgr. Tomáš Körner

2. liga skupina A – jaro 2020

2. liga skupina A – podzim 2020

1. Koník Litovel

13

68 : 25

22

1. United Players

7

35:14

12

2. FC Křídla

13

58 : 40

18

2. Koník Litovel

7

30:10

12

3. Raptors team

13

57 : 33

16

3. FC Hroší stavby

7

31:19

10

7

31:16

8

4. Rychlá Rota

13

68 : 50

15

4. FC Chořelice

5. United Players

13

55 : 45

15

5. FC Luběnice

7

27:25

8

6. Celtic

13

61 : 42

14

6. Rychlá rota

7

23:23

8

7. Modos Olomouc

13

50 : 51

13

7. Raptors team

7

30:29

7

8. FC Luběnice

13

55 : 59

13

8. Moravan Cholina

7

20:29

7

9. FC Hroší stavby

13

55 : 59

12

9. El. Otáhal A

7

35:39

6

10. Moravan Cholina

13

42 : 49

12

10. 1.FC Loučany

7

15:19

6

11. FC Loučany

13

35 : 49

12

11. Celtic Olomouc

7

23:32

5

12. Bílá puma

13

53 : 66

9

12. FC Křídla

7

18:23

4

13. FC Chořelice

13

39 : 55

8

13. Modos

7

24:36

4

14. SK Profit NV

13

27 : 97

3

14. SK Profit NV

7

17:45

1

Termíny sběru bioodpadu v Luběnicích
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LETNÍ OBDOBÍ
(1. dubna – 30. listopadu)

ZIMNÍ OBDOBÍ
(1. prosince – 31. března)

každá středa 9 – 10 hod
každá sobota 10 – 11 hod
Neplatí pro dny státních svátků.

každá středa 9 – 9:30 hod
každý sudý týden v sobotu 10 – 10:30 hod
Neplatí pro dny státních svátků.
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Informace pro čtenáře
Obecní knihovna v Luběnicích nabízí beletrii pro děti, mládež a dospělé. Stav knihovního fondu činí 1667 svazků, z toho
122 patří do naučné a 1545 do krásné literatury.
Každý rok jsou nakoupeny některé knižní novinky. Dobře
funguje i meziknihovní výměna knih.
Milí čtenáři, knihy v naší obecní knihově na Vás již „čekají“
a těší se, že si je přijdete vypůjčit a že po přečtení nezůstanou

ležet u Vás doma, ale že budou zase vráceny zpět do obecní
knihovny, aby si je mohli vypůjčit další zájemci.
Po skončení nouzového stavu Vás srdečně zve každé pondělí od 16 do 17 hodin k návštěvě knihovny za dodržování
platných hygienických opatření Vaše knihovnice.
								
Ing. Jana Křepelková

Termíny úhrady poplatků v roce 2021
1. 3. – 31. 3. 2021
			
			

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. 2021

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

1. 8. – 31. 8. 2021

poplatek za vypouštění odpadních vod (stočné) na rok 2021 činí 1200 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 referentku Obecního úřadu v Luběnicích
nebo na starostu.

Historie…
K čemu je vlastně dobrá, tahle historie? No, pokud si někdo
vzpomene na spousty otravných letopočtů různých dávných
událostí, prý podstatných pro události další po nich následující, a to všechno znát „nazpaměť“, aby nechyběla jednička nebo
alespoň dvojka na školním vysvědčení, má celkem oprávněný pocit, že k ničemu. Navíc to únavné tlachání těch starších,
že „za nás to bylo lepší“ a s tím související logický pocit těch
mladších, že to celé je úplně nanic, tento dojem zbytečnosti ještě znásobuje. Svět kráčí podle těch starších „do háje“ a ti mladší si myslí, že to všechno dokáží daleko lépe bez nepotřebných
rad a „kárání“ těch dříve narozených – co je staré hodíme do
smetí jako nepotřebný papír a vytvoříme krásný nový svět.
Ono to však zdaleka tak jednoduché není, dokonce se dá říct,
že oba dva tyto „nesmiřitelné“ tábory dělají obrovskou chybu.
Proč?
„Historia magistra vitae“, říkali antičtí myslitelé. Tihle nesmírně chytří a vzdělaní lidé po staletích zkoumání jejich poněkud jednoduššího světa, než je ten náš současný, ale přeci natolik
složitého, že v určitých oblastech se od toho našeho zase o tolik
nelišil, dospěli k zásadním poznatkům. Člověk se významně liší
od ostatních tvorů tím, že vnímá čas jako něco, co mu umožňuje
sledovat změny čehokoliv v něco jiného, přičemž tyto změny
vlastně probíhají neustále. Svět před vteřinou se liší od toho současného takřka v každém detailu a ten následující okamžik bude
za vteřinu, hodinu, rok, staletí zase něčím úplně jiným. Starořecký filosof Hérakleitos říkal, že není možné „vstoupit dvakrát
do stejné řeky“ – už za vteřinu tam teče jiná „další“ voda, dělají
se jiné vlnky, atd. Po dobu, kterou člověk tráví na Zemi mezi
ostatními lidmi, tvoří s nimi jakési skupiny – nikdo ho k tomu
nemusí nutit, je to už taková přirozeně nutná část povahy člově-

ka žít ve společnosti těch ostatních, protože člověk sám jen těžko
vyřeší všechny problémy s jeho žitím spojené. Zajištění potravy,
bezpečnosti, možnosti pracovat a podobně, to vše jsou lidské
skupiny schopné obstarat lépe a efektivněji než jedinec, už třeba
jen pomocí rozumné dělby práce – těch důvodů je samozřejmě
více. Tak tedy člověk má svou rodinu, také obec - větší i menší,
vesnice i velká města – a nakonec i stát a vlastně celou svou civilizaci.
Proč právě historii nazýváme jakousi „učitelkou života“, což
je doslovný překlad uvedené latinské moudrosti? Mimo to, že
člověk vždycky nějak reaguje na to, co se kolem něho děje, má
i dar se připravovat na to, co ho může potkat, chystat si v rámci
těchto očekávaných událostí nějaký, jak se odborně říká „vzorec
chování“, mít strategii, jak v těchto událostech postupovat. Je to
vlastně velmi jednoduché. Lidská mysl prostě v paměti vyhledává situace podobné těm, které buď člověka již někdy potkaly,
nebo o nichž se nějak dozvěděl (učením, cvičením). Jeho reakce
jsou pak tím lepší, čím lépe je na takovou událost připraven. Samozřejmě, pokud není připraven, velmi často reaguje chybně,
což, pokud je dostatečně bystrý, brzy pozná, a pokud je navíc
dostatečně moudrý, tento chybný postup si zapamatuje, aby
jej v budoucnosti neopakoval. Nebo naopak, aby tento postup
v buducnosti znovu použil, pokud vede k úspěchu. Tedy naše
chování v současnosti i v budoucnosti určuje naše minulost – to
jsou ty „vzorce chování“. Člověk je navíc tvor společenský. Tedy
i jeho společenství má jakousi „společnou“ (přesněji „společenskou“) paměť. I společenství by mělo nějak „vědět“, že se kdysi
v nějaké situaci nechovalo správně, což mělo pro společnost, tím
pádem i pro jednotlivce, neblahé následky (bída, vpád cizích
kmenů, epidemie nakažlivých nemocí, atd.). Naopak, správné
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chování vede společnost ke klidu, prosperitě, bezpečnosti. Shrnuto, naše osobní chování i chování společnosti, v níž žijeme (rodina, obec, stát i naše civilizace), se z velké části řídí zmíněnými
vzorci chování, získanými v minulosti ať již v dobrém, či špatném. Jsme-li dostatečně moudří, tuto naši historii rozumným
způsobem používáme, abychom posílili naše současné a budoucí správné kroky a naopak, abychom se vyhnuli minulým
chybám. Je tedy velmi moudré brát v úvahu nejen naše osobní
získané zkušenosti, nejen aktuální zkušenosti společenské, ale
také ty, získané generacemi našich předků. Abychom my během
našeho života, ale také generace budoucí mohly využít našich
dosavadních zkušeností, měly by tyto zkušenosti být v nějaké
formě zaznamenávány, a to na všech úrovních. Nejen v „pamětech“ rodiny, ale také obce a samozřejmě státu a celé civilizace.
Je samozřejmé, že je něco úplně jiného předávat si například
paměti rodiny v ústní formě, než shromažďovat a zpracovávat
mnohdy až tisíciletou historii na úrovni státu – ale vždy se jedná
o jakousi nepřestávající velmi náročnou a zodpovědnou stavbu
jakéhosi „chrámu historie“, o jehož výšce nemáme ani tušení,
a o jehož základech a předchozích patrech se dovídáme z odkazů tisíců předchozích generací. Jedním ze základních kamenů této monumentální stavby historie jsou i časově uspořádané
záznamy o historii obcí, vedené dříve v písemné, v současnosti
v elektronické multimediální formě - jsou kroniky, přesněji kroniky obecní. Slovo „kronika“ je starořeckého původu, jehož základ spočívá ve slově „chrónos“, tedy „čas“. V přeneseném slova smyslu se jedná o jakési „svědectví času“ - výpověď o době,
v níž toto „svědectví“ vzniká.
Vytváření kronik („letopisů“) nejrůznějších typů má tisíciletou tradici a v historických vědách nezastupitelnou úlohu. V českých zemích jsou tato díla známa již od 10. století, z doby vlád
českých panovníků rodu Přemyslovců, kdy se tato forma letopisných záznamů vyvíjela po další staletí s tím, že v podstatě pouhá
fakta (mnohdy i smyšlenky autorů – již Kosmas, dvorní kronikář
Přemyslovců, uvádí jako fakta, která měla sloužit jako prapůvodní historické základy panovnického rodu, pouhé pověsti)
mnohdy dosahovala významné literární hodnoty (zmíněný Kosmas, později pak Dalimil). Kroniky se tak staly velmi ceněným
historickým pramenem reprezentujícím i jakéhosi „ducha doby“
– způsob uvažování, myšlení, vnímání dávných událostí, i logiky závěrů z nich plynoucích, kulturní a společenský život, atd.
Tak se z kroniky postupně stávala nedílná součást dokumentů
(dokonce ta stěžejní) nejen šlechtických rodů, ale především
měst a obcí, později dokonce zákony nařízená. Pokynem hraběte Karla Chotka z 31. srpna 1835 bylo například uloženo, aby
v každém městě a obci s právem trhu v Čechách byla zavedena
kronika v jazyce německém nebo latinském. Důležitost kronik
byla významně zdůrazněna i po vzniku samostatného Československa formou zákona č. 80/1920 Sb. z. a n. (pozn. Dobová
legislativní zkratka značí Sbírku zákonů a nařízení), o pamětních
knihách obecních, ze dne 30. ledna 1920, kterým se samosprávným obcím ukládá založit a vést pamětní knihu obecní čili kroniku, k čemuž každá obec musela zřídit komisi a ustanovit kronikáře. Od roku 2006 úlohu kronik v České republice určuje zákon
č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, ze dne 14. března 2006, kterým
byl zrušen zákon z roku 1920. Kroniku obce je v České republice
povinna vést každá obec. Kronika je vedena jako ručně psaná
kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního
roku. Kroniky vedou též městské části. Podle zákona musí být
psána buď ručně, nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku
na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí
vazbou. Písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice jako příloha jsou nedílnou součástí kroniky.
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Do kroniky se podle zákona zaznamenávají zprávy o důležitých
a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Zápis do kroniky se podle zákona provádí
nejméně jedenkrát za kalendářní rok, o zápisu rozhoduje obec.
Na obsah kronik obcí se nevztahuje ochrana podle práva autorského. Obec je povinna zajistit kroniku proti ztrátě, poškození
a neoprávněnému přístupu. Do kroniky má ze zákona každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě, do ručně psané
nebo vytištěné pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let
může písemně navrhnout změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice a obec podle okolností takovou navrženou úpravu
provede.
Luběnice spadaly jako samosprávná obec do působnosti zákona č.80/1920, bylo jim tedy stanoveno vést kroniku obce ve
smyslu tohoto zákona. Proto obdobím tzv. První republiky počínaje až po současnost existují historické kronikářské záznamy,
a to jak ve formě psané, tak po roce 2006 i ve formě elektronické,
splňující v současnosti platné regule zákona č.123/2006. Kroniky ručně psané, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu
Olomouc, mimo to, že obsahují velmi cenné historické informace, představují také hodnotná literární i umělecká díla. Zejména
v období po roce 1945, kdy jako kronikář obce Luběnice působil
pan Emil Vychodil, bývalý řídící učitel, díky jemuž na stránkách
ručně vyrobeného papíru pečlivě a krasopisným způsobem
tuší psané, a specificky hanáckými motivy vyzdobenými starobylými iniciálami počínající texty, charakteristické typickým
nadčasovým nadhledem, navíc v kůži umělecky vázané, tvoří
svým způsobem originální umělecké dílo, psané s velkou láskou
k obci a jejím obyvatelům. Tento přístup k obci je patrný i ve
stylu psaní kroniky obce Luběnice jeho následovníků, jeho syna
pana Luďka Vychodila a pana Jana Bundila.
Luběnice jsou, historicky vzato, starodávnou obcí. První
zmínka o nich pochází z roku 1297, kdy tehdejší osada, spíše
„dvůr“, ležela na území patřícím klášteru Hradisko. Za to, že
existuje více než 700 let, můžeme děkovat především mnoha
generacím našich předků, uvědomíme-li si, kolik takovýchto
nevelkých osad mohlo vzniknout a také zaniknout během této
pro nás těžko představitelné doby. Nic v historii není samozřejmé, nic se neděje jen tak samo od sebe, vše záleží jen a jen na
lidech. Na jejich vůli, práci, odhodlání a kdo vlastně ví, na čem
všem. I Luběnice, jak je vidíme dnes, nebyly ještě před nějakými
pětatřiceti lety žádnou samozřejmostí. Také mohly skončit jako
nějaká okrajová část nedalekého Lutína, k němuž byla naše obec
nelogicky za komunistické éry násilím připojena. Leč nestalo se.
Našlo se pár lidí, kteří si podle všeho právem mysleli, že Luběnice vždycky byly, a jak vidíme, pořád jsou docela svébytnou
obcí, společností lidí jistého typu, kteří vždy měli svůj rozum,
svůj vztah k svému domovu, místu, kde žili a vychovávali své
děti, měli podobný pohled na svět a hlavně uměli žít „spolu“.
O opětné samostatnosti obce Luběnice však nerozhodlo jen pár
jedinců, občané se tak rozhodli drtivou většinou v místním referendu v porevolučních dobách, příslušné písemné doklady byly
předloženy Parlamentu (tehdy České národní radě) a vše bylo
následně stvrzeno zákonem s tím, že první volby do obecního
zastupitelstva nyní již samostatné obce Luběnice se konaly ve
dnech 23. a 24. listopadu roku 1990 v rámci prvních svobodných
„obecních“ voleb po pádu komunismu. Nejen z důvodů zákonem předepsaných, ale kvůli nám samotným zde nyní žijícím,
i kvůli těm, kteří přijdou po nás, ať už se jedná o naše potomky,
či ty, kteří se do naší obce přistěhují, určitě stojí za to se nejen
historií, ale i současností Luběnic zabývat tak, jak můžeme či
umíme - třeba ji „jen“ dokumentovat. Rozhodně se nemáme za
co stydět.
RNDr. Otakar Vychodil, kronikář obce Luběnice
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Fotogalerie obce

2. ročník luběnického Gulášfestu

Luběnické hody

Ceny pro vítěze v soutěži ve vaření guláše

Vystoupení skupiny Stracené Ráj

Aktivity pro děti na hodech

Předtančení na plese

21. obecní ples
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Stavba vodovodu

Příprava na průtlak kanalizace pod silnicí

Maškarní karneval

Luběnický Mikuláš, čert a anděl

Letecké snímkování obce
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Společenská kronika roku 2020
Významný věk oslavili naši spoluobčané:
70 let
Růžena Müllerová
Božena Pluskalová

90 a více
Emilie Tvardíková
Antonín Štreit		

80 let
Zdeněk Kaprál
Ludmila Kaprálová
Josef Dudek

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a životní pohodu.
Opustili nás:
Marie Páleníková (91)		
Růžena Chudobová (89 let)
Ludmila Hrabalová (78 let)

březen
březen
červen

Zdeněk Adámek (89 let)
Josef Hrabal (85)		

listopad
prosinec

Vzpomínáme s úctou.

(93)
(92)




Kulturní kalendář obce Luběnice na rok 2021
Duben
24. 4.
Květen
14. 5.
29. 5.
Červen
25. 6. – 27. 6.

Září
11 9.

Stavění máje, pálení čarodějnic – areál za
kulturním domem Luběnice
Oslava Svátku matek – 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

Říjen
16. 10.
Listopad
11. 11.

Dlabání dýní, Loběnicky deňohraní – areál
za kulturním domem Luběnice
Martinská slavnost – areál za kulturním
domem Luběnice

Prosinec
3. 12.

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

4. 12.

Mikulášská besídka - kulturní dům Luběnice

Burčákobraní – areál za kulturním domem
Luběnice

Srdečně zveme všechny občany

Odpadové hospodářství obce
Koncem minulého roku došlo na celostátní úrovni k poměrně
výrazným změnám v odpadové legislativě. Dne 2. prosince 2020
byl po několika letech projednávání schválen nový zákon o odpadech, zákon o obalech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a tzv. změnový zákon. Tuto informaci možná někteří z Vás
zaznamenali v médiích. Právě zákon o odpadech, účinný od
1. ledna 2021, je z pohledu samospráv velmi důležitý a dlouho
diskutovaný právní předpis, který reaguje na evropskou legislativu. Změny, které nový zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky přináší, pocítí všechny obce a města i každá domácnost.
Tento nový zákon obecně znamená zcela zásadní posun v přístupu k odpadu jako ke zdroji. V následujících letech bude docházet k postupnému odklonu od skládkování směrem ke třídě-

ní, recyklaci a materiálovému využití odpadů. Zákon stanovuje
ambiciózní recyklační cíle, kdy již v roce 2025 musí ČR recyklovat 55 % celkového komunálního odpadu, v roce 2030 pak 60 %
a v roce 2035 dokonce 65 % komunálního odpadu (pro srovnání
to v roce 2019 bylo pouze cca 40 %!). V období od roku 2021 do
2029 bude postupně navyšován poplatek za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky z nynějších 500 Kč
/ t až na 1850 Kč / t. Během tohoto období budou muset obce,
podnikatelské subjekty a také všichni obyvatelé zásadně změnit
svůj přístup ke třídění odpadů. Úplný konec skládkování totiž
nastane v roce 2030. Cílem je odklon využitelného odpadu ze
skládek směrem k jeho recyklaci a materiálovému využití.
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V návaznosti na nový zákon o odpadech bude v průběhu tohoto
roku potřeba novelizovat obecně závazné vyhlášky obce. Novinkou je možnost obcí zvolit si variantu výběru poplatku za komunální odpad. Bude možné využít „klasický“ systém, který doposud
uplatňuje většina obcí (i Luběnice), kdy každý občan platí poplatek
ve stejné výši bez ohledu na to, kolik odpadu vytřídí a kolik má popelnic. Druhou možností je systém tzv. „PAYT“ (pay-as-you-throw
/ zaplať, kolik vyhodíš), kdy občané platí poplatek za komunální
odpad podle toho, kolik jej skutečně vyprodukují (podle množství
odpadu, jeho hmotnosti, objemu či kombinaci uvedeného). Každý
by tak mohl mít možnost přímo ovlivnit množství odváženého komunálního odpadu na skládku a tím snížit/zvýšit výši poplatku.
Volba varianty a nastavení konkrétních parametrů bude úkolem
zastupitelstva obce v následujících měsících. Již nyní je ale jisté, že
se zvýšení místního poplatku od roku 2022 nevyhneme.
Na podzim loňského roku proběhlo ve spolupráci s obcí Těšetice výběrové řízení na odvoz a likvidaci komunálního a tříděného
odpadu vznikajícího v těchto obcích. Výběr nové svozové společnosti byl nutný vzhledem k platnosti původní smlouvy (do 31. 12.
2020). Ve výběrovém řízení bylo osloveno několik společností.
Nabídku ale podaly pouze dvě z nich, kterými byla společnost
Stavre-Envi s.r.o. a FCC Prostějov, s.r.o. Nabídka od FCC byla
výhodnější, a proto bude tato společnost v letech 2021 - 2022 svážet a likvidovat odpad z Luběnic i Těšetic. Trh s odpady a hlavně
ceny za jednotlivé komodity se v posledních letech hodně mění,
což odráží i výsledek výběrového řízení. Pro následující dva roky
byly výrazně zdraženy komodity jako je papír, plast a tetrapak.
Za posledních 6 roků (od roku 2015 obcím vznikla povinnost
zajištění sběru a likvidace bioodpadu) došlo ke zvýšení množství odevzdávaného bioodpadu našimi spoluobčany téměř trojnásobně (z cca 16 t v roce 2015 na cca 46 v roce 2020). Zdražil
se také poplatek za uložení bioodpadu na kompostárně, režijní náklady a přeprava samotná. Rovněž sběrový dvůr v Lutíně
(kam mají občané Luběnic možnost zdarma odevzdat až 500 Kg
odpadu ročně) zdražil platby za odevzdávání jednotlivých druhů odpadů. Všechny výše uvedené skutečnosti znamenají růst
nákladů odpadového hospodářství naší obce.

Změna frekvence odvozu
komunálního odpadu
V poslední době jsme zaznamenali častější dotazy občanů
Luběnic na možnost zvýšení frekvence odvozu směsného komunálního odpadu z domácností (zpravidla černé nebo plechové popelnice).
Posledních nejméně 30 let se komunální odpad z naší obce
odváží jednou měsíčně (resp. 1x za 4 týdny). Tato frekvence
vyhovuje někomu z nás méně, někomu více. Je pravdou, že zejména v letních měsících popelnice často po několika dnech
zapáchají a z hygienického hlediska mohou znamenat problém
(tomu je z části možné předejít vhazováním např. dětských
plen, zbytků masa apod. v dobře uzavřených sáčcích). Zároveň je ale potřeba dodat, že v naší obci zatím není omezené
množství popelnic na číslo popisné, což částečně kompenzuje
měsíční svoz odpadu. Pokud tedy někdo nevystačí s jednou či
dvěma popelnicemi, může si zakoupit popelnici další. Při zvýšení frekvence odvozu komunálního odpadu by logicky došlo
ke zdražení této služby (což by se promítlo i do místního poplatku). V tuto chvíli ale nelze odhadnout, o jak velké zdražení
odvozu by šlo - to by bylo přímo úměrné zvýšení množství
produkovaného komunálního odpadu našimi občany.
Reagujeme tímto na dotazy občanů a rádi bychom zjistili,
zda je i mezi ostatními z Vás zájem o častější odvoz popelnic.
Průzkum poslouží zastupitelům jako podklad pro rozhodnutí,
zda frekvenci svozu změnit, či nikoliv. Žádáme Vás proto o reakci na níže uvedený dotaz nejpozději do 15. března 2021, a to
jakoukoliv níže uvedenou formou:
•
•
•

e-mailem: starosta@lubenice.cz
telefonicky nebo SMS: 732 636 298
písemně vhozením do schránky Obecního úřadu Luběnice

Postačí, když za jednu domácnost (jeden rodinný dům) odpoví jeden její člen. Předem děkujeme za Váš názor.

Vyhovuje Vám současná měsíční frekvence odvozu komunálního odpadu
z Luběnic?
•	DOSTAČUJÍCÍ JE ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1 x MĚSÍČNĚ (současná frekvence
odvozu odpadu mi vyhovuje)
•	MÁM ZÁJEM O ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2 x MĚSÍČNĚ (současná frekvence
odvozu odpadu mi nevyhovuje a přeji si, aby se odpad odvážel častěji po celý rok)
•	MÁM ZÁJEM O ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 2 x MĚSÍČNĚ POUZE V LETNÍM
	OBDOBÍ (odvoz odpadu 2 x měsíčně od 1. května do 30. září, po zbytek roku odvoz odpadu
1 x měsíčně)

LUBĚNICKÝ MIX

Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o., Olomoucká 28, 796 01 Prostějov. Nákladem 185 výtisků vydal Obecní úřad Luběnice v únoru 2021.
OÚ Luběnice, Luběnice 140, 783 46 Těšetice, okr. Olomouc. Tel. 585 954 297; e-mail: ou@lubenice.cz; www.lubenice.cz
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