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Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou tiskovi-
na, ve které Vás chceme jednou roč-
ně seznámit s událostmi a akcemi, 
které se udály v předcházejícím roce. 
Vím, že se někteří pozastaví nad tou-
to formou předávání informací, zvláš-
tě mladší generace. Ale já si přesto 
myslím, že právě v této zmoderni-
zované době je třeba si občas připo-
menout, že existuje i popsaný papír 
jako je například kniha, časopis nebo 
zrovna tento zpravodaj. Samozřejmě 
očekávám kritiku zápornou i možná 
kladnou, a to je jenom dobře, protože 
bez připomínek se těžko dá něco vy-
lepšovat. Vzhledem k tomu, že s tou-
to činností nemáme téměř žádné zku-
šenosti budu jen rád, když těch plod-
ných připomínek bude co nejvíce. 

Jistě si ještě vzpomenete, že se 
v říjnu minulého roku konaly volby 
do obecních zastupitelstev. Za mi-
nulé volební období chci ještě zpět-
ně poděkovat  všem zastupitelům, 
ale i všem občanům, kteří jakýmko-
liv způsobem přispěli k rozvoji naší 

obce. Podařilo se nám naši obec udr-
žet finančně „zdravou“. Další plány, 
záměry a rozvoj obce velmi záleží 
na finančních prostředcích, které se 
podaří zajistit z jiných zdrojů a ná-
sledně na rozumném hospodaření 
obce. Přeji nám všem, aby se pláno-

vané akce vždy vydařily k vaší spo-
kojenosti a aby tento zpravodaj do-
kázal ve vás vzbudit ještě více zájmu 
o dění v naší obci. 

Přeji krásné a veselé dny a optimis-
mus do budoucna.   Ing. Jan Kováč,

 starosta obce

Dětský den s programem Z pohádky do pohádky.                    Foto: J. Zapletalová.

Pohádkový karneval v maskách pro děti.                                   Foto: J. Zapletalová.

Starosta Ing. Jan Kováč.

Ročník 2015
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Oprava schodiště před kulturním domem v r. 2012.                              Foto: J. Šáchová.

V tomto prvním vydání bych chtěl 
připomenout nejen minulý rok, ale 
začít od roku 2011, kdy se v říjnu 
2010 obměnila většina zastupitelů. 
V investiční oblasti se nám v dosta-
tečné míře podařilo čerpat finan-
ce z různých fondů, ale i z rozpoč-
tu Zlínského kraje. Zde chci uvést 
rekonstrukci veřejného osvětlení, 
výstavbu poldru, zhotovení nového 
schodiště ke kulturnímu domu, no-
vou zídku před obecním úřadem, 
zbudování nového rozhlasu, který 
slouží i jako varovací systém pro oby-
vatelstvo a je napojen na celostátní 
systém varování, zpevněné plochy 
pro parkování a pro uložení kontej-
nerů na tříděný odpad nebo rekon-
strukce střechy na kapličce. Kromě 
toho se musely provádět běžné, ale 
i větší opravy na obecním majetku 
např. oprava izolace na základech 
kulturního domu, oprava střechy na 
hasičské zbrojnici atd. Obec vykou-
pila i některé pozemky, které si mys-
lím jsou dobrou investicí do blízké 
budoucnosti. V kulturní a sportovní 
oblasti se podařilo hlavně udržet za-
vedené tradice a dále je lépe prezen-
tovat a zapojovat do nich více obča-
nů. Z novějších akcí je nutno vzpo-
menout, dá se říci již tradiční, ve-
řejné rozsvěcování obecního vánoč-
ního stromu nebo oslavy dětského 
dne. V té sportovní oblasti se udržu-
je standardní úroveň ve fotbalovém 
klubu a cením si zejména činnosti 
malých fotbalistů. Nesmím zapome-
nout ani na stolní tenisty a turistiku. 
V minulém období se rovněž aktiv-
ně pracovalo s malými hasiči. Děkuji 
tímto všem činovníkům, kteří věnu-
jí svůj volný čas k rozvoji naší mlá-
deže. Členové Sboru dobrovolných 
hasičů a členové zásahové jednotky 
si plní úkoly v rozsahu stanoveném 
v zákoně dle úrovně technického vy-
bavení a časových možností. Aktivně 
se zapojují do obecních akcí a někte-
ré, jako např. dětský karneval, sami 
organizují. V občanských záležitos-
tech, s kladným ohlasem rodičů, 

Investice v obci 

byla zavedena nová činnost, a to ví-
tání občánků. Nesmíme zapomínat 
ani na naše občany dříve narozené, 
ale o tom až v dalším vydání. Zažili 
jsme i méně příjemné věci jako např. 
přívalové deště v roce 2012, ale i to 
se zvládlo a děkuji zase těm, kteří 
bez vyzvání ihned zahájili práce na 
odstraňování následků. Pro přehled 
uvedu jen pár čísel.

Po volbách v roce 2010 jsme mu-
seli dofinancovat zateplení kultur-
ního domu a opravu požárního vo-
zidla, takže na začátku roku 2011 
jsme začínali s jednadvaceti tisíci ko-
runami na běžném účtu, ale na kon-
ci roku už to bylo pět set třicet tisíc 

a i přes výše uvedené investice jsme 
uzavřeli rok 2014 plus dva a půl mi-
lionu korun českých. Podtrženo a se-
čteno – v minulém volebním období 
obec proinvestovala zhruba 15 mili-
onů korun, z toho získané dotace či-
nily téměř 10 milionů.

Nadcházející období bude ještě ná-
ročnější, protože chceme naši obec 
dále rozvíjet a zvelebovat, ale stát 
na nás klade stále větší nároky, což 
s sebou nese nemalé finanční  zatí-
žení. Musíme také více na stát za-
tlačit, aby začal konečně realizovat 
projekty, které vyplynuly z pozem-
kových úprav.

Ing. Jan Kováč, starosta obce

Výstavba poldru v r. 2011. V rámci realizace byly vytvořeny 2 samostatné tůně a mok-
řad, provedena revitalizace vodního toku a vysazena doprovodná zeleň.                                                                      

Foto: Ing. J. Kováč.
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Graf: Přehled počtu obyvatel obce Lubná 2010 – 2014

Graf: Srovnání počtu přistěhování a odstěhování v letech 2010 – 2014

Zdroj: Obec Lubná

Zdroj: Obec Lubná

Zdroj: Obec Lubná

Graf: Přehled počtu narození v letech 2010 – 2014

Obec Lubná měla k 31. 12. 2014 
celkem 460 obyvatel. Dlouhodobý 
trend vývoje počtu obyvatel, zná-
zorněný v grafu, má od roku 2011 
do roku 2014 klesající trend. Na cel-
kovém počtu obyvatel, jak zachycu-
jí další grafy, se podílí nejen klesají-
cí počet narozených dětí, ale i mig-
race, která dosáhla vrcholu v letech 
2012 a 2013, kdy se z naší obce od-
stěhovalo 14 a 18 obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel 
obce Lubná

Graf znázorňuje vývoj počtu při-
stěhovalých a odstěhovaných oby-
vatel Lubné v jednotlivých letech 
2010 – 2014. V grafu je vidět, že zá-
porného migračního salda bylo do-
saženo v letech 2012 a 2013, naopak 
kladného salda bylo dosaženo v le-
tech 2011 a 2014. Migrace obyva-
tel má vliv na celkový počet obyva-
tel, jak je patrno z předchozího gra-
fu. Přesun obyvatelstva z vesnic do 
měst je společenským jevem, který 
lze dle statistiky pozorovat na mno-
ha místech republiky.

Srovnání přistěhování 
a odstěhování 
v obci Lubná

V obci Lubná se v roce 2014 na-
rodily pouze 4 děti. Z grafu je patr-
ný trend poklesu počtu narozených 
dětí v letech 2010 až 2014. Ani do 
budoucna nelze předpokládat, že 
by celkový počet obyvatel Lubné vý-
znamně ovlivnila právě složka naro-
zených dětí, a to i přesto, že celore-
publikovým jevem je rostoucí nadě-
je dožití při narození. Ve společnos-
ti tak probíhá proces populačního 
stárnutí, lze tedy očekávat nárůst po-
čtu seniorů v obci. Tento trend po-
tvrzují také dlouhodobé prognózy 
Českého statistického úřadu.

Populační vývoj 
v obci Lubná

počet obyvatel

Přehled počtu obyvatel Lubná
2010 - 2014
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Děti z místní mateřské školy na novém hřišti.                                Foto: MŠ Lubná.

Mateřská škola Lubná je od 1. led-
na 2003 školou s právní subjekti-
vitou, zřizovatelem je obec Lubná. 
Nachází se uprostřed obce, je snad-
no dostupná pro děti z celé vesnice. 
Je umístěna v patrové budově obec-
ního úřadu v přízemí. Má samostat-
ný vchod přes krásnou a prostornou 
zahradu s dětským hřištěm. Zahrada 
je víceúčelová a slouží jak dětem ke 
každodenní činnosti, tak i pro spo-
lečenské akce pořádané pro rodiče 
s dětmi. Mateřská škola (dále jen 
MŠ) má celodenní provoz, je jedno-
třídní s dětmi všech věkových kate-
gorií, třída je smíšená. V současnos-
ti je v MŠ umístěno 21 dětí, kapaci-
ta školy je 25 dětí. Strava je dováže-
na z blízké MŠ Kvasice, MŠ Lubná 
nemá vlastní školní kuchyň. Ve ško-
le pracují 3 zaměstnanci – ředitelka 
Alena Šturzová, učitelka Sylva Jač-
ková a školnice Renata Mynářová. 

O bližší informace jsem požádala 
ředitelku školky Alenu Šturzovou. 

Jaké jsou materiální podmínky školy:

„Mateřská škola má menší prosto-

Mateřská škola Lubná 
ry, nábytkové sestavy ve třídě a herně 
jsou uspořádány převážně po obvodu, 
aby byl prostor využit k aktivitám dětí. 
Jsou vytvořena tři herní centra pro hru 
i soukromí dětí. Ložnice je samostat-
ná, prostor je zútulněn novou podlaho-
vou krytinou, dětskými pracemi a de-
koracemi. Kuchyňka je plně vybavena, 
nechybí ani automatická pračka. Dět-
ský nábytek i lůžka jsou starší, ale od-
povídají počtu dětí a bezpečnosti. Umý-
várna prošla rekonstrukcí tak, aby od-
povídala počtu 25 dětí. Hračky, knihy, 
pomůcky, TV náčiní a materiál odpo-
vídá počtu i věku dětí. Je průběžně do-
plňován kvalitními hračkami, vhodný-
mi pomůckami, literaturou, metodi-
kou i výtvarným materiálem. Prostře-
dí je upraveno tak, aby dětské práce 
byly přístupné, mohli je shlédnout ro-
diče, děti se samy svými výtvory podíle-
jí na úpravě a výzdobě interiéru MŠ.“ 

Co nového ve školní zahradě? 

„Od 1. března 2015 je zahrada vyba-
vena novými dřevěnými herními prvky: 
houpačkou, skluzavkou, šplhací stě-
nou, lávkou a letadlem. Všechny vnitř-

ní i venkovní prostory mateřské školy 
splňují bezpečnostní a hygienické nor-
my dle platných předpisů.“ 

Jaká je organizace dne a životosprá-

va ve školce?

„Organizace dne mateřské školy je 
dostatečné pružná, umožňuje reagovat 
na individuální možnosti dětí a na je-
jich potřeby, na aktivitu, ale i na spá-
nek a odpočinek. Poměr spontánních 
a řízených činností je vyvážený, děti 
mají dostatek času a prostoru na hru. 
Všechny aktivity jsou organizovány 
tak, aby děti byly podněcovány k vlast-
ní aktivitě a pracovaly svým tempem. 
Dětem je poskytována plnohodnotná 
a vyvážená strava, mají stále k dispo-
zici ve třídě dostatek tekutin. Je zajiš-
těn pravidelný denní rytmus a řád, děti 
jsou každodenně venku, mají dostatek 
volného pohybu.“ 

Máte vlastní školní vzdělávací pro-

gram?

„Každá mateřská škola si vypracu-
je a řídí se vlastním školním vzděláva-
cím programem, který vychází z Rám-
cově vzdělávacího programu pro před-
školní vzdělávání, který je od r. 2004 
platný pro všechny MŠ. Naše mateřská 
škola není specificky zaměřena. Klade 
důraz na všestrannou výuku dětí, kde 
jsou zastoupeny všechny složky vzdě-
lávací práce. Třída je smíšená, proto 
se činnosti navzájem propojují od vel-
mi jednoduchých s těmi složitějšími, 
týkající se práce s dětmi předškolního 
věku. Našim úkolem je doplňovat ro-
dinnou výchovu a v úzké vazbě na ni 
pomáhat zajistit dítěti prostředí a do-
statek podnětů v jeho aktivním rozvo-
ji a učení, obohacovat denní program 
dítěte a poskytovat mu odbornou péči. 
Cílem vzdělávacího programu je roz-
víjení dítěte a jeho schopnosti učení, 
osvojení si základů hodnot, na nichž 
je založena naše společnost, získání 
osobní samostatnosti, schopnosti pro-
jevovat se jako samostatná osobnost 
působící na své okolí. Obsah tvoří pět 



strana 5LUBENSKÁ ROČENKA

www.obeclubna.cz

interakčních oblastí, které reflektují 
vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrá-
ní a učení: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho 
psychika, dítě a ten druhý, dítě a spo-
lečnost, dítě a svět. 

Náš vzdělávací program nese název: 
„Svět kolem nás v ročních obdobích“ 
a tvoří jej čtyři tématické celky: pod-
zim, zima, jaro, léto. Každý tento ce-
lek obsahuje několik podtémat urče-
ných pro práci s dětmi, které se prolí-
nají a zasahují do všech oblastí výcho-
vy a vzdělávání.“ 

Spolupracuje MŠ s obcí?

„Obec Lubná je zřizovatelem školy, 
zabezpečuje investiční výdaje a stravo-
vání dětí v předškolním zařízení. Spo-
lupráce s obcí je na velmi dobré úrov-
ni, obec nám pravidelně dává dosta-
tek financí na chod školy, pan staros-
ta vždy s pochopením vyslechne naše 
požadavky a snaží se pomoci.“

Jaké akce v MŠ probíhají? 

„V mateřské škole se pravidelně 
uskutečňují vystoupení dětí k různým 
příležitostem (Mikuláš, Vánoce, Ve-
likonoce, Den matek, karneval, Den 
dětí, rozloučení se školáky). Také pro-
bíhají dny otevřených dveří s ukázka-

♦ Září 2014  - Divadelní představení v MŠ 
♦ Říjen 2014  - Návštěva čarodějnice – loučení s podzimem, vítání zimy
♦ Listopad 2014  - Rozsvícení vánočního stromku v obci – vystoupení dětí MŠ
♦ Prosinec 2014  - Mikulášská nadílka v MŠ 
 - Divadelní představení v MŠ
 - Vánoce, Vánoce přicházejí – vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ
 - Přišel k nám Ježíšek – dárečky od Obce a návštěva pana starosty
♦ Únor 2015  - Dětský karneval u nás v MŠ
♦ Březen 2015  - Divadelní představení v MŠ
 - Velikonoce - Velký pátek – Země otvírá poklady – pohádka
 - Vítáme jaro - odmykání studánky, pranostiky, zvyky, písně a básně 
♦ Květen 2015  - Maminko, má milá – pásmo pro maminky 
 - Den dětí - oslava Dne dětí
♦ Červen 2015  - Výlet do Kroměříže
 - Společné fotografování
 - Rozloučení s předškoláky - slavnostní rozloučení - pasování na školáky

Akce MŠ Lubná – školní rok 2014/2015

mi výchovné práce, pravidelně vysta-
vujeme výtvarné práce a výrobky v šat-
ně a ve vitríně před obecním úřadem, 
účastníme se sportovních akcí, navště-
vují nás divadelníci s představeními, 
poznáváme Kroměříž, apod.“

Děkuji za rozhovor. Jitka Šáchová

Děti v jedné z heren mateřské školy.                                              Foto: MŠ Lubná.

Mateřská škola Lubná 
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Kterou si dneska půjčím knížku?                                                    Foto: J. Šáchová.

Lubenská knihovna v novém kabátě.                                              Foto: K. Vrbová.

Místní knihovna Lubná je umístě-
na v prvním patře budovy Obecní-
ho úřadu. Založení knihovny bohu-
žel neznáme. Knihovna byla až do 
roku 2002 pobočkou knihovny Kro-
měřížska. V červenci 2002 byla čin-
nost knihovny a knižní fond převe-
den do pravomoci obce. Knihovně 
Kroměřížska zůstalo metodické ve-
dení a obohacování knihovny o vý-
měnný fond. Místní knihovna Lub-
ná poskytuje půjčování knih pro děti 
i dospělé. Čtenáři tu naleznou be-
letrii i naučnou literaturu. Literatu-
ra pro děti se ještě dále dělí na po-
hádky o zvířátkách, pohádky o dě-
tech, pohádky pro nejmenší a po-
hádky pro starší děti. Čtenáři mají 
také v knihovně možnost využít in-
ternet zdarma. Knihovna je otevře-
na každý čtvrtek od 17 h do 19 h. 
V současné době je zájem o půjčo-
vání knih čím dál tím větší, což nás 
velmi těší, a proto se snažíme čtená-
řům co nejvíce vyjít vstříc půjčová-
ním a nákupem knih nových. Nové 
knihy se kupují každý rok z příspěv-
ku obce. V knihovně se nachází při-
bližně 2000 knih.

Na podzim roku 2014 prošla 
knihovna větší rekonstrukcí, byla 

Kolik knížek přečteš, tolikrát jsi člověkem

rozšířena o jednu místnost a vytvo-
řilo se tak oddělení pro děti a mlá-
dež a oddělení pro dospělé. Z roz-
počtu obce byl zakoupen nový ná-
bytek – regály, osvětlení, pohovka.

Místní knihovna pořádala v mi-
nulých letech i řadu akcí jako byla 
např. beseda pro MŠ, kde byly děti 
seznámeny s knihovnou, službami 

v knihovně, četly se pohádky. Mezi 
další akce patřila výtvarná soutěž 
„O nejhezčí knižní záložku“, které 
se zúčastnilo 26 dětí. Knihovna by 
se ráda k těmto akcím vrátila.

Pokud by chtěl někdo naší knihov-
ně darovat knihy, budeme velmi rádi. 
Přijímáme knihy, které jsou vydává-
ny od roku 2010. Pokud by se chtěl 
někdo obrátit na knihovnu s případ-
ným dotazem je možnost pomocí e-
mailu: knihovna-lubna@seznam.cz. 
Místní knihovna má také své webové 
stránky: http://mistni-knihovna-lub-
na.webnode.cz/.

Rádi v knihovně přivítáme nové 
čtenáře. 

Kristýna Vrbová a Dagmar Vrbová
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Původně až do osmnáctého stole-
tí patřila Lubná do farnosti těšnovic-
ké. Od roku 1786 je spojena s obce-
mi Kostelany, Újezdsko a Lhotka do 
farnosti Zlámanka. Tam stojí náš kos-
tel zasvěcený svatému Jiří. Proto jsou 
mimochodem lubenské hody (hod-
ky) datovány každý rok na víkend po 
24. dubnu, kdy má Jiří svátek.

Historie místního kostela začíná 
v 16. století. Nejstarší zmínku o zdej-
ší faře najdeme v zemských deskách 
z roku 1561. 

Roku 1596 nechává zbudovat 
zdounecký pán, později nejvyšší pí-
sař Markrabství moravského, Vilém 
Zoubek ze Zdětína, spolu se svou 
druhou manželkou Magdalenou Sto-
šovnou z Kounic, první kostel zasvě-
cený sv. Jiří. Zajímavostí je, že se zřej-
mě jednalo o kostel nekatolický, pod-
le historických pramenů totiž před 
rokem 1600 nebyl ve Zlámance žád-
ný katolický kněz a sám Vilém Zou-
bek teprve téhož roku konvertoval na 
katolickou víru.

O zakladatelích svědčí kamenný 
štít zazděný na pravé straně kostela. 
Jsou na něm vyryta počáteční písme-
na jmen obou zakladatelů a také je-
jich erby. Erb paní Magdaleny s lek-
níny a erb pana Viléma, který tvoří 
dvě spoutané ruce. 

Lubná ve farnosti
Kostel měl původně dvě prkenné 

věže. Menší byla nad kněžištěm, vět-
ší u vchodu.

Původní kostel byl v minulosti pře-
stavován, na začátku 19. století do-
sloužil a v letech 1826 až 1827 byl 
kostel postaven znovu do dnešní po-
doby. Původně byl nový kostel projek-
tován v Lubné za Konidrou na „Čtvr-
tích“. Dle zápisu v lubenské kronice 
o tom bylo rozhodnuto asi takto: „Ale 
starosta lubenský z obavy, že by osad-
níci lubenští museli mnohem větším 
nákladem k stavbě přispěti a mnohé 
práce vykonati, zamezil prý stavbu.“

Od roku 1857 byla zřízena samo-
statná farnost pod děkanstvím ve 
Zdounkách. 

Do roku 1980 bydleli kněží zde na 
místní faře ve Zlámance. Posledním 
byl páter Zdeněk Libosvár. Další léta 
již do zdejšího kostela kněží dojíždí 
z různých farností, zejména z Kro-
měříže od sv. Mořice. Od roku 2009 
je farnost připojena ke Kvasicím. 

Dnes tedy dojíždí z Kvasic otec 
Petr Klimeš. Mše svaté jsou slouženy 
každou neděli v půl desáté dopoled-
ne a všichni jsou srdečně vítáni. Mši 
krásně hudebně doprovází schola, se-
stavená z talentovaných mladých lidí 
z farnosti. Takže účast na bohosluž-
bě ve Zlámance není jen zážitkem 
duchovním, ale i kulturním.

V roce 2013 byla vyhlášena veřej-
ná sbírka na opravu kostela. V koste-
le se objevily velké praskliny na stě-

nách. Tento stav je z vnitřní i venkov-
ní strany dobře viditelný. A stává se, 
že když zvoní zvony, padá i zdivo. Je 
třeba ho staticky upevnit tak, aby se 
zabránilo rozšiřování trhlin stávají-
cích a vzniku trhlin nových. Rozpo-
čet na tyto opravy je 463 tisíc korun 
a zhotovení je rozděleno na dvě eta-
py. Farníci nejsou schopni ze svých 
prostředků tuto opravu zainvestovat, 
tak proto veřejná sbírka. I obec Lub-
ná již pomohla při první fázi oprav, 
a to 30 tisíci korunami. A dalších 10 
tisíc už bylo schváleno na druhou eta-
pu oprav. Pokud byste i vy chtěli při-
spět na opravu kostela sv. Jiří, mů-
žete na účet.  č. 32323583339/0800. 
Díky všem.

Přímo v Lubné je pak kaplička se 
zvonicí, která v minulém roce prošla 
opravami. Je na ni díky obci zbudo-
vaná nová krásná střecha. Ženy na 
začátku května kapli pěkně vyzdobí 
a každý květnový večer zde sloužíva-
jí májové pobožnosti k uctění Panny 
Marie – tzv. „májovou.“

Také místní farníci a hasiči pořá-
dali několik let mši svatou v kultur-
ním domě v sobotu na hody sv. Jiří. 
Na závěr dodejme, že naše farnost 
dlouhodobě spolupracuje i s oblast-
ní charitou při každoroční Tříkrálo-
vé sbírce a již druhým rokem se za-
pojujeme do celoevropské akce Noc 
kostelů, která bude letos 29. 5.

 
Adéla Ševčíková

Kostel sv. Jiří ve Zlámance.                                                           Foto: J. Šáchová.

Nová střecha na obecní kapličce.                                               
Foto: J. Šáchová.
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Rok 2014 ve znamení velkých fotbalových změn

Místní fotbalisté na soustředění v r. 2014.
Zleva nahoře: Miroslav Gremlica, Milan Rybenský, Petr Kulcsár, Ladislav Kroupa, Ivo 
Havlík, Roman Kadlčík, Martin Valach, Jakub Musil, David Běťák, Jiří Blažek, Bo-
humil Chýla. Dole zleva: Kamil Ševčík, Marek Haloda, Milan Otýpka, paní Věruška, 
David Bačinský.                                                                      Foto: FK Lubná 1959.

K historicky první sezoně nastou-
pila tehdejší TJ Sokol Lubná v roce 
1959 a obsadila 9. místo. V Lubné 
tehdy působili např. Dubina, Čer-
mák, Ančinec, Zeman, Petřík, Švec. 
O tři roky později v Lubné začala pů-
sobit i družstva dorostu a žáků. His-
toricky prvního postupu do tehdej-
ší III. třídy mužů se Lubná dočkala 
v roce 1965. O čtyři roky později se 
poté mužstvu podařilo poprvé po-
stoupit do okresního přeboru. Byl 
to malý dárek k desátému výročí lu-
benské kopané. V roce 1972 proběh-
la modernizace šaten a Kulturního 
domu v Lubné. V roce 1979 začalo 
v Lubné působit B-mužstvo. V roce 
1981 se Lubná poprvé zapsala mezi 
účastníky krajských fotbalových sou-
těží, když dokázala postoupit do I. B 
třídy. V roce 1984 proběhla moder-
nizace sociálního zařízení v šatnách. 
V průběhu celé své historie tým 
mužů působil střídavě v krajských 
a okresních fotbalových soutěžích. 
Lubná dokázala postoupit z okres-
ního přeboru do I. B třídy celkem 
4x. V krajské soutěži muži vydrželi 
nejdéle 8 let, bylo to v období roku 
1991 – 1999, poté 5 let v období let 
2008 - 2013. Mládežnické týmy do-
sud hranice okresních fotbalových 
soutěží nepřekročily. Z historických 
okamžiků stojí určitě za zmínku rok 
1988, kdy do Lubné v rámci družeb-
ních vztahů zavítal prvoligový tým 
Sigmy Olomouc. Toto utkání bylo 
v Lubné nazváno „utkáním deseti-
letí“, když Sigma v sestavě s řadou 
reprezentantů v Lubné zvítězila 6:2. 
Utkání tehdy přihlíželo na 600 divá-
ků, branky vsítili Kouřil 2, Drulák 
2, Rychtera, Vaďura a za domácí 2x 
Klásek. Další „slavné“ utkání se ode-
hrálo v roce 1995, kdy Lubná na zad-
ním hřišti porazila v derby Kvasice 
2:1. Utkání tehdy přihlíželo více než 
500 diváků. Tentýž rok byla zahájena 
výstavba nového travnatého hřiště, 
byla provedena setba semenem do-
vezeným z Německa. V srpnu 1996 
bylo slavnostně otevřeno nové trav-

naté hřiště zápasem I. B třídy proti 
Bílovicím, Lubná zvítězila 6:0. 

Rok 2014 byl ve znamení poměr-
ně velkých změn. Již koncem roku 
2013 Ministerstvo vnitra ČR schvá-
lilo změnu stanov TJ Sokol Lub-
ná, zásadním předmětem této změ-
ny byl nový název FK Lubná 1959. 
Dne 4. 2. 2014 schválil změnu i vý-
konný výbor FAČR a Lubná tak ve 
všech soutěžích začala působit pod 
tímto názvem. S novým názvem při-
šlo i nové logo. 

A-tým mužů po sestupu z I.B třídy 
obsadil v okresním přeboru 8. mís-
to. Na stejném umístění muži pře-
zimovali i v sezoně letošní. V týmu 
proběhlo také větší množství změn. 
B- mužstvo bylo v zimní přestávce 
sezony 2013/2014 odhlášeno ze sou-
těže z důvodu malého počtu hráčů. 
V mládežnické kategorii Lubné pů-
sobí pouze mladší žáci, kteří se při 
své premiérové účasti v okresním 
přeboru umístili na pěkném 8. mís-
tě. Po odehrání podzimní části le-
tošní sezony si polepšili a nachází 
se na 4. místě. 

14. 6. 2014 se v Lubné uskutečni-
ly menší oslavy 55 let založení fot-
balu. Při této příležitosti byla v ten-

to den odehrána 3 utkání. V polo-
časové přestávce posledního utkání 
proti Slavkovu pod Hostýnem došlo 
k předání podepsaného dresu naše-
ho odchovance Marka Havlíka (1. 
FC Slovácko) do „lubenské síně slá-
vy.“ Tento podepsaný dres symbolic-
ky převzal jeho bratr Ivo. Vydařené 
oslavy poté pokračovaly společným 
přátelským posezením současných 
i bývalých hráčů, členů a fanoušků. 

19. 7. 2014 se uskutečnil 10. roč-
ník Memoriálu Ing. Simona Musila. 
Této již tradiční vzpomínkové akce 
a fotbalového turnaje se zúčastnily 
týmy SK HS Kroměříž (U19), FC 
Morkovice, FK Chropyně a domácí 
FK Lubná 1959. 

Poslední výrazná změna, která se 
v tomto roce uskutečnila, vypukla 
poslední listopadový víkend. Již delší 
dobu nevyhovující budova šaten na 
fotbalovém hřišti v Lubné se dočkala 
významné rekonstrukce. Respektive 
byly zahájeny první demoliční práce 
na části budovy. Další postup a dneš-
ní stav už asi znáte ... ☺

Více z historie i současnosti se do-
zvíte na našich webových stránkách 
www.fklubna1959.cz/. 

 Ing. Jakub Musil
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V roce 1897 se pokoušel tehdejší 
starosta obce Vincenc Buček s na-
dučitelem Františkem Kristinem za-
ložit v naší obci hasičský sbor. Ten-
to úmysl se bohužel nepovedl a Sbor 
dobrovolných hasičů byl založen tedy 
až v roce 1898. 

P. Kořínek tehdy daroval sboru 
místo na své zahrádce, kde byla po-
stavena kůlna a v ní umístěna ruční 
stříkačka, kterou sbor zakoupil.

Ve 30. letech se sbor rozšířil o sa-
maritní stráž a také vznikla nová ha-
sičská zbrojnice na dolním konci 
obce. V roce 1939 byla obcí zakou-

Od ohně nás chrání již 117. let

pena nová motorová stříkačka, která 
prošla před 15 lety renovací a v sou-
časné době je k vidění v naší hasičské 
zbrojnici. Bohužel ale již nefunkční. 

V letech 1963 – 1964 byla posta-
vena nová požární zbrojnice, do kte-
ré hasiči přesunuli veškerou svoji vý-
stroj. Prvním autem byl starší náklad-
ní automobil, poté si sbor pořídil skří-
ňový automobil Tatra 805.

Nejvíce úspěšné bylo družstvo žen 
v letech 2000, 2001 a 2002, kdy zís-
kaly první místo na okrskové soutě-
ži a postoupily do okresního kola.

Od roku 2002 nad všemi členy a je-
jich nelehkou prací bdí socha sv. Flo-
riána, kterou nechali posvětit a umís-
tit do výklenku nad požární zbrojnicí.

Největším požárem v naší obci byl 
v roce 2005 požár pily, kde musely 
zasahovat kromě SDH Lubná také 
profesionální jednotky z Kroměří-
že, Kvasic a Bílan. Způsobená škoda 
byla vyčíslena na 3,5 milionu korun.

Několikrát také naši obec postihla 
blesková povodeň, a to v roce 2007 
a v roce 2012. Při této akci pomáhal 
náš sbor společně s obyvateli Lubné 
především s odklízením nánosů bah-
na ze zahrad, čerpání vody a bahna 
z domu rodiny Rybenských v místní 
části ,,Drahy.“

V roce 2008 jsme oslavili výročí 

110. let založení SDH Lubná. Celý 
den začal kladením věnců u pomníku 
padlých, od kterého se průvod pře-
sunul na nedaleký hřbitov. Poté byla 
v plánu výroční schůze, při níž byli 
vyznamenáni členové sboru. Byly 
připraveny plakety, medaile i čest-
ná uznání. Odpoledne se uskutečni-
lo námětové cvičení hasičů z okrsku 
Kvasicko a celý den završila kapela 
Hulíňané.

Od roku 2009 vlastní náš sbor star-
ší vůz AVIA, který se podařilo získat 
z Otrokovic. Tento vůz ale musel pro-
jít kompletní renovací od vybavení in-
teriéru až po novou barvu. Během let 
2009 – 2010 měl sbor 2 plně funkč-
ní hasičské vozy. Během roku 2010 

byl vůz IFA věnován na další účely 
SDH Morkovice. 

Náš sbor vlastní 4 hasičské moto-
rové stříkačky, a to PS 8, dvě PS 12 
a původní z roku 1939.

PS 12 jsou především využívány 
k závodním účelům a také čerpání 
vody např. ze studny. 

Rychlost a sehranost pro zásah při 
mimořádných událostech získávají 
lubenští hasiči stejně jako jiné sbo-
ry na soutěžích v požárním sportu. 
V současné době se sbor účastní pře-
devším námětových cvičení, okrsko-
vého kola v požárním sportu či noč-
ních závodů. 

SDH Lubná má také svojí zásaho-
vou jednotku JPO 5, která je slože-
na z pětičlenné skupiny. Ve spolu-
práci s obcí Lubná a Zlínským kra-
jem se nám podařilo zajistit plné vy-
bavení této jednotky plnohodnot-
ným zásahovým oblečením. Do této 
výbavy můžeme zahrnout zásahové 
boty, kalhoty, bundu, rukavice, hel-
ma Galet a speciální nehořlavé kal-
hoty a dlouhý kabát.

 Do konce roku 2014 u nás také 
působilo družstvo mladších i star-
ších hasičů pod vedením Květosla-
vy Opravilové a Adély Ševčíkové, kte-
ré se účastnilo především uzlovacích 
soutěží, branných závodů či soutěží 
v požárním sportu a mají za sebou 
řadu úspěšných vítězství. 

V lednu 2015 došlo při výroční 
valné hromadě k nové volbě vedení 
SDH Lubná. 

Novým starostou byl zvolen Mar-
tin Rybenský,  místostarostou Daniel 
Šácha, velitelem jednotky mužů Petr 
Škrabal a novou velitelkou žen se sta-
la Šárka Rybenská. 

Snažíme se o zachování také míst-
ních tradic, jako je například Miku-
láš či Masopust, který máme každo-
ročně tematicky zaměřený. Pravidel-
ně pořádáme maškarní karneval pro 
děti nebo různé zájezdy a ve spolu-
práci s okolními sbory i Hasičský 
ples v Kostelanech. 

Současný stav - máme 42 členů, 
z toho je 32 mužů a 10 žen. 

Martin Rybenský, 
starosta SDH Lubná

Členové Sboru dobrovolných hasičů v r. 2009.                              Foto: SDH Lubná.
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Myslivecké sdružení Chřibsko je 
sdružení myslivců z Lubné, Koste-
lan, Vrbky, Velkých Těšan, Újezd-
ska a Lhotky. Výkon práva myslivosti 
provádí 37 myslivců, z toho 3 mysliv-
ci z Lubné, v honitbě, která má roz-
lohu 1403 hektarů. Honitba je pro-
najata na 10 let od majitelů pozem-
ků, kteří jsou sdruženi v honebním 
společenství. Povinností myslivců je 
starat se o zvěř v honitbě, v zimním 
období zvěř přikrmovat, tlumit škod-
nou zvěř atd. V naší honitbě je věno-
vána péče převážně srnčí zvěři, která 
se vyskytuje v normovaných stavech 
a je u ní plánovaný odstřel. Tato zvěř 
nemá žádného predátora, takže musí 
být proveden odstřel myslivcem, kte-
rý má povolenku k lovu. 

Některým občanům Lubné se zda-
jí vysoké stavy srnčí zvěře, ale není 
tomu tak, protože srnčí zvěř se na 
zimu stahuje do větších skupin, tak-
zvaných tlup. Na jaře se rozejdou 
a žijí samostatně, nebo v menších 
skupinkách. Chtěli bychom upo-
zornit řidiče, aby v pozdních noč-
ních a ranních hodinách dávali vět-
ší pozor při řízení vozidla na zvěř, 
která přebíhá přes vozovku. Jedná 
se převážně o srnčí zvěř. V posled-
ním roce došlo k několika střetům 
s vozidlem, které v převážné větši-
ně končí smrtí zvířete. Z tohoto dů-
vodu jsme přistoupili k instalaci pa-
chových ohradníků v nejvíce ohrože-
ných lokalitách. Jedna z lokalit, kde 
dochází ke střetům, je silnice ze Zlá-
manky do Lubné.

 Co se týče ostatních druhů zvě-
ře, převážně drobná zvěř jako je za-
jíc a bažant, vyskytuje se v naší ho-
nitbě ve velmi malém počtu, takže 
zvěř drobnou již několik let neloví-
me. V minulém roce bylo ve Vrbce 
odchováno v umělém odchovu ně-
kolik desítek bažantů a postupně 
vypuštěno do přírody. Takto vypuš-
těný bažant nemá velkou šanci pře-
žít a stává se snadnou kořistí drav-
ců (kteří jsou hájeni) a lišek. V roce 

Zajíci a bažanti téměř vymizeli
2013 bylo uloveno v honitbě 23 lišek. 
Černá zvěř je přemnožená a působí 
škody na zemědělských plodinách. 
Lov černé zvěře není vůbec jedno-
duchý, protože se jedná o zvěř, kte-
rá se pohybuje převážně v noci. Celo-
ročně je povolen odlov selat a lončá-
ků (loňských selat). V lokalitě Lub-
ná tato zvěř pouze v noci náhodně 
přechází. Nebezpečí hrozí převážně 
od bachyně, která má selata a hrozí 
ji kontakt s člověkem nebo se psem. 
Jinak je to velmi plachá zvěř a člo-
věku se vyhýbá. 

 Naše myslivecké sdružení se po-
dílí na zajišťování různých kultur-
ně společenských akcích. Každý 
rok pořádáme Pytláckou noc v l ese 
,,Boří“ Lhotka. V loňském roce jsme 
zajišťovali občerstvení mysliveckými 
specialitami v Kostelanech při sou-
těži požárních družstev o Starostův 
pohár. Jako loni, tak i letos v čer-
venci pořádáme Pytláckou noc, na 
kterou Vás všechny co nejsrdečněji    
zveme. Myslivosti zdar! 

Zdeněk Soldán, 
za myslivce z Lubné

Trofeje Z. Soldána.                                                                         Foto: J.Šáchová.

Ulovené srnčí.                                                                    Foto: archiv Z. Soldána.



strana 11LUBENSKÁ ROČENKA

www.obeclubna.cz

Jeden z obyvatel přehrady rak signální.                                      Foto: J. Zapletalová.

Užovka obojková.                                                                     Foto: J. Zapletalová.

V katastru naší obce se nachází zá-
vlahová retenční nádrž, které místní 
občané neřeknou jinak než přehra-
da, o rozloze 1 ha. Délka hráze je 
140 m. Nádrž byla vybudována v le-
tech 1965 -1967, kolaudována v lis-
topadu 1967. Původním vlastníkem 
se stala Státní meliorační správa 
Brno, územní pracoviště Kroměříž. 
Byla vybudována na potoku Trňák 
jako závlahová nádrž pro blízké ze-
mědělské družstvo. Dnes slouží pou-
ze jako nádrž se zásobou vody pro 
obec a pro provozování sportovního 
rybolovu. S retenčními účinky nádr-
že se nepočítá. V létě přehradu využí-
vají zejména místní děti ke koupání, 
v zimě můžete na zamrzlé přehradě 
bruslit. Poslední rozbory vody uká-
zaly, že voda v nádrži je velmi kva-
litní, bez známky sinic. Své typické 
zabarvení získala od bahenního dna. 

 Nádrž spadá do revíru Morava 13 
A. Jedná se o mimopstruhový revír, 
který spravuje Moravský rybářský 
svaz Kroměříž. V Lubné je asi 6 ry-
bářů. Úkolem rybáře není jen samot-
ný rybolov. Rybáři se starají o pra-
videlnou údržbu přehrady a okolí. 
Dvakrát za rok probíhá sečení bře-
hů, břehy nádrže se čistí od rozrůs-
tajících se dřevin. Po nedobrých re-

Na přehradě nejsou jenom ryby

kreantech a návštěvnících uklízí ry-
báři odpadky. Na podzim každého 
roku se provádí výsadba nových ryb. 
Chytání ryb je vyhrazeno podle ry-
bářského řádu. Kapr se může chytat 
po celý rok, dravec je hájený od za-
čátku roku do 15. června. 

Ve vodě je zde nejrozšířenější kapr, 
dále candát, štika, amur, perlín, plo-
tice, cejn, lín. Přehrada je domovem 
i jiných živočišných druhů. Nejví-
ce jsou zastoupeny žáby: skokan ze-
lený, v době rozmnožování ropu-
cha zelená, skokan hnědý a rosnič-

ka. Plazi – až metr dlouhé užovky 
obojkové, korýši – rak signální, pů-
vodně severoamerický druh odol-
ný vůči račímu moru, který vytlaču-
je naše původní raky říční a bahen-
ní. Ptáci – v lese nedaleko přehrady 
pravidelně hnízdí vzácný čáp černý. 
V břehových porostech kachny di-
voké. Hojně se vyskytuje škeble ryb-
ničná. Dříve jste se tu mohli setkat 
i s bobrem či ondatrami. 

Na březích nádrže kvetou každo-
ročně sasanky hajní, šafrán, kopre-
tiny.

V měsíci listopadu 2014 proběh-
ly na hrázi přehrady větší stavební 
úpravy. Nový majitel Povodní Mo-
ravy při pravidelné kontrole obje-
vil rozšiřující se velký otvor u pře-
padu. Voda si hledala novou cestu 
a bylo nutné tomu zamezit. Opravy 
provedla kroměřížská stavební spo-
lečnost. Z důvodu oprav bylo nutné 
snížit hladinu nádrže o 1,5 metru. 
To přilákalo spoustu zvědavců z řad 
našich občanů i přespolních. Místní 
rybáři využili snížené hladiny vody 
a vyčistili břehy nádrže od rozrůsta-
jících se dřevin. 

V současné době je hladina opět 
v normálu. Pokud půjdete na pro-
cházku, určitě se zajděte na naši pře-
hradu podívat. Celá nádrž i její okolí 
působí velmi pěkným a upraveným 
dojmem.                         Jan Šácha, 

 porybný revíru Morava 13 A
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Květen - Dětský den za kulturním domem s programem Z pohádky do pohádky.     Foto: J. Zapletalová.

Únor - Vystoupení „Akvabely“ na dětském karnevalu v podání SDH Lubná.     Foto: J. Zapletalová.

Březen - Divadelní představení nejen pro děti Princezna se zlatou hvězdou na čele.     Foto: rajce.net.

Rok 2014 na vsi

Únor - Předními postavami Masopustu 
byl Asterix a Obelix. 

Foto: R. Gabrhelíková.

Březen - Vítání občánků. 
Manželé Opravilovi s dcerou Eliškou 
a malým Vojtíškem.   Foto: archiv rodiny.

Červen - Oslavy 55. let založení fotbalu v Lubné. Předání podepsaného 
dresu odchovance Lubné Marka Havlíka (vpravo) do lubenské síně slá-
vy. Převzal symbolicky bratr Ivo Havlík (vlevo). Foto: FK Lubná 1959.
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Rok 2014 na vsi

Červenec - 10. ročník Memoriálu Ing. Simona Musila. Tradiční vzpomínková akce 
a fotbalový turnaj.                                                                 Foto: FK Lubná 1959.

Listopad - Rozsvícení vánočního stromku před kulturním domem.   Foto: J. Šáchová.

Prosinec - Mikulášská obchůzka v režii SDH Lubná.                       Foto: J. Šáchová.

Prosinec - Vánoční turnaj ve stolním tenise.                                    Foto: J. Šáchová.

Červen - Turnaj ve volejbale na víceúče-
lovém hřišti.           Foto: J. Zapletalová.

Listopad - Soutěž o nejlepší zákusek Miss 
sladká buchta.                  Foto: J. Šáchová.

Listopad - Opravy přepadu retenční 
nádrže Lubná.                Foto: J. Šáchová.
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Libor Polách s oceněnými dětmi z Vánočního turnaje.                 Foto: J. Zapletalová.

Smíšená hra otec a syn.                                                                 Foto: J. Šáchová.

Oddíl stolního tenisu v Lubné za-
hájil svou činnost v roce 2001. Mož-
nost provozovat hru s nejmenším 
míčkem mu poskytl Obecní úřad 
v prostorech bývalého poštovního 
střediska ve své budově. Zásluhou 
tehdejšího starosty ing. Škrabala 
Oty byl oddíl nejen založen, ale po 
počátečním azylu v přízemí budovy 
OÚ mu zajistil nadstandardní her-
nu v podkroví téže budovy, kde od-
díl působí do dnešní doby. U zrodu 
oddílu stál kromě ing. Škrabala i Slá-
deček Karel. První sezonu absolvo-
valo mužstvo ve složení ing. Škrabal 

Překoná oddíl stolního tenisu v Lubné krizi?
Ota, Skypala Petr, Klásek Jiří, Tvr-
dý Jaromír, Marek a Lukáš, Kocha-
níček Libor a Sládeček Karel. V se-
zoně 2002/3, kdy se poprvé hrálo 
v nové herně, obsadilo první muž-
stvo v Okresním přeboru II. třídy 2. 
místo, což znamenalo postup do OP 
I. třídy, ve které se udrželo po celou 
dobu své působnosti. V té době fun-
govalo už i B mužstvo, které sezonu 
skončilo v Okresním přeboru II. tří-
dy na 11. místě. 

V dalších letech se hráčská základ-
na rozšiřovala a stabilizovala natolik, 
že do sezony 2007/8 nastoupila do 

soutěží 3 mužstva a kádr členů čítal 
15 lidí. V této sezoně se A mužstvo 
umístilo v OP I. třídy na 4. místě, B 
mužstvo v sestavě ing. Škrabal Ota, 
Vaculík Jaroslav, Klásek Jiří a Foj-
tík Vojtěch skončilo v OP II. třídy 
na postupovém místě do vyšší sou-
těže - OP I. třídy a následovalo tak 
první mužstvo. C mužstvo v sestavě 
Škrabal Pavel, Sládeček Karel, Tvr-
dý Jaromír, Kochaníček Libor a Klá-
sek Tomáš obstálo v OP II. třídy na 
10. místě. V následujících sezonách 
bojoval dokonce A tým o postup do 
vyšší soutěže - Krajského přeboru - 
především zásluhou toho, že oddíl 
byl posílen hráči Hilšerem Vladisla-
vem a ing. Kočařem Milanem. 

Přestože určité snahy o výchovu 
mládeže v oddílu jsou patrny, ne-
daří se hráčskou základnu výrazně 
omladit a výkonnost i počet členů 
postupně klesal, do sezony 2014/15 
nastoupilo pouze 5 hráčů A mužstva 
s úkolem svést heroický boj o udrže-
ní v OP I. třídy, což se nakonec hrá-
čům Poláchovi Liborovi, Kláskovi Ji-
římu, Vaculíkovi Jaroslavu, Škraba-
lovi Otovi a Trnčíkovi Pavlu podaři-
lo. Je smutným konstatováním, že 
podobný úspěch se v následující se-
zoně podařit nemusí. 

Kromě pravidelné soutěže regis-
trovaných dospělých hráčů uspo-
řádal oddíl pravidelně v období Vá-
noc turnaj neregistrovaných dospě-
lých i mládeže, který se zejména v le-
tech 2007-10 setkával s nebývalým 
zájmem. V posledních letech je po-
řádán pouze turnaj mládeže, loňský 
Vánoční turnaj se nesl ve znamení 
novinky, byla vyhlášená kategorie 
čtyřhry rodič - potomek a tato sou-
těž byla dekorována Putovním pohá-
rem starosty obce.

Lze jen doufat, že se podaří překo-
nat krizi v historii oddílu a uvedený 
Putovní pohár bude dále po vítězích 
dalších ročníků „putovat“. Úsilí stá-
vajících 5 členů oddílu i vstřícný po-
stoj obce v čele se starostou ing. Ko-
váčem by si to zasloužily.

Libor Polách, 
hráč a trenér oddílu stol. tenisu 

Lubná
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Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 

1. 2015 do 31. 12. 2015 oslaví nebo již oslavili krásné          
životní jubileum.

Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 50, 55, 60, 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 …

Vojtěch Opravil - narozen 1. 1. 2014 minutu po půlnoci 

jako první dítě Zlínského kraje. 

O pomyslný titul první dítě narozené v Česku se dělí se třemi 

dalšími novorozenci.

Ondřej Polišenský - narozen srpen 2014.

Leden

Únor

Březen

Duben

Kořínková Jaroslava 70
Škrabal Ota 60
Skácelová Božena 60

Květen

Musilová Žofie 90
Ančincová Dagmar 50

Sedlářová Vlasta 65
Musil Antonín  65
Rybenský Pavel  50

Ančincová Marie  80
Zapletal Vladislav  80
Škrabal Karel  75
Olšina Jaroslav  65
Maráková Ilona  50 Blažková Františka  70

Terezie Slaninová - narozena prosinec 2014.
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Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Prokopcová Marie  80
Skácel Jaroslav  60

Mynářová Mária  55

Polášková Věra  70
Daněk Josef  70
Škrabalová Ludmila  60
Skácel Bronislav  50

Tvrdá Marie  80
Vlček Stanislav  75
Žák Alois  55
Janovová Pavla  50

Chocholatá Marie  80
Škrachová Božena  55

Daňková Josefa  únor
Kořínek František  únor
Hrabal Josef  březen
Daněk Pavel  duben
Chlopáň Zdeněk  duben
Muller Zdeněk  červenec
Hodis František  říjen
Bartoník Josef  listopad

leden – prosinec 2014

Navždy nás opustili

Červenec

Kováčová Dagmar 60
Blahová Libuše  60
Škrabalová Dana  60

Ivana Skypalová při vítání občánků.           Foto: Obec Lubná. Budova obecního úřadu v Lubné.                   Foto: J. Šáchová.

Červen

Dočkálek Václav  60

Název zpravodaje: Lubenská ročenka
Periodický tisk samosprávného celku

Ročník: 2015
Vydavatel a místo vydání:  Obec Lubná, Lubná 177, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287458
Odpovědný vedoucí: Ing. Jan Kováč
Ročenku zpracovala: Jitka Šáchová 

e-mail: obec@obeclubna.cz 
Náklad: 200 ks,  zdarma

DTP a layout: Jiří Vysloužil
Tisk:  KODIAK PRINT s.r.o.

Uvedené příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanoviska vydavatele.


