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Z dnešního čísla

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás po roce opět
oslovil prostřednictvím Lubenské
ročenky. Podle informací, které se
ke mně dostaly po vydání prvního
ročníku tohoto zpravodaje, mohu
konstatovat, že jsme se rozhodli
správně a že vy občané jste tento
způsob komunikace kladně ocenili. Podrobné informace o hospodaření obce a o celkovém dění v naší
obci za uplynulý rok jsou obsahem
tohoto zpravodaje. Přesto si dovolím zmínit některá fakta zde. Obec
hospodařila v roce 2015 se schodkovým rozpočtem ve výši 520 tis.
Kč, tento rozdíl byl zcela pokryt
uspořenými prostředky z předcházejících let a nutno podotknout, že

jsme v nulovém zadlužení. Nejvýznamnější investiční akcí v daném
období a také nejdiskutovanější byla
stavba nových šaten na fotbalovém
hřišti. Jsem si plně vědom, že ne
každý občan je sportovně založený
a může vyznávat jiný způsob osobní zábavy. Souhlasit ovšem s názorem na úplné zrušení fotbalu zásadně nemohu, a to zejména proto, že
této činnosti se v současnosti věnuje
hodně dětí a mládeže. A tomu snad
fandíme všichni.
Další akce, které byly realizovány,
jsou uvedeny v jiné části, snad ještě
vzpomenu zbudování nové zasedací
místnosti na obecním úřadě, kde se
také koná vítání občánků na úrovni,
kterou jsme si přáli. Vše v uplynu-

Nové hrací prvky v zahradě MŠ ocení hlavně děti.

Foto: MŠ Lubná.
www.obeclubna.cz
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lém roce bylo realizováno bez dotací, z vlastních prostředků. V následujícím období nás čekají daleko
větší investiční akce s velkým podílem dotací. Tou největší a z hlediska
životního prostředí a zdraví důležitou je samozřejmě kanalizace. Tento projekt je velmi složitý a doufám,
že nevzniknou žádné překážky, které bychom nezvládli.
Na závěr mi dovolte malé zamyšlení. Předpokládám, že všichni nějakým způsobem vnímáme rozmanitost a zejména složitost současné
společnosti, to vše ovlivňuje naše
názory a chování, a to nejen v rámci nejbližších, ale i v širokém okolí.
Možná by bylo dobré někdy zpomalit a zamyslet se, zda svým jednáním
nezpůsobujeme spíše negativní než
pozitivní efekt.
Přeji Vám všem hodně životního elánu.
Ing. Jan Kováč, starosta obce
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Investice v obci Lubná v roce 2015
Obec hospodařila v r. 2015 se schodkovým rozpočtem. Rozdíl byl zcela pokryt uspořenými financemi z předchozích dvou let.
Příjmy celkem do rozpočtu 5 651 428,96 Kč
Výdaje celkem z rozpočtu 6 171 414,66 Kč
Z rozpočtu obce byl dále zakoupen drobný majetek: nábytek do nové zasedací místnosti, dopravní zrcadla, travní sekačka, inventář k rozšíření knihovny.
Ing. Jan Kováč, starosta obce
Tabulka: Největší investice v obci Lubná v r. 2015.

Největší investice

Objem v tis. Kč

Opravy komunikací

139,00

Šatny na fotbal. hřišti (dokončeno leden 2016)

1396,00

ZTV za kulturním domem (realizace inženýrských sítí)

188,00

Výběrové řízení na nový územní plán obce (nový plán 2016)

32,00

Kompostárna (projekt, výběrové řízení apod. - čekáme na dotace)

253,00

Stavební úpravy v zasedací místnosti na OÚ Lubná

128,00

Hrací prvky do zahrady mateřské školy

201,00

Přívěsný vozík za obecní traktor

61,00

Výkup pozemků
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240,00

Zdroj: Obec Lubná.

Vítání občánků v nové místnosti na
obecním úřadě.
Foto: Škrabalovi.

Vývoj počtu
obyvatel
obce Lubná
Obec Lubná měla k 31. 12. 2015
celkem 467 obyvatel, což je o 7 více
než v roce 2014. Největší podíl na
rostoucím počtu obyvatel měla složka přistěhovalých občanů, jak je vidět v grafu Srovnání počtu přistěhování a odstěhování v obci. Podařilo
se tak zvrátit dlouhodobý trend, který měl od roku 2011 do roku 2014
klesající charakter. Na celkovém počtu obyvatel, jak zachycují další grafy, se podílí nejen zmiňovaný počet přistěhovalých občanů, ale také
počet narozených dětí, kterých se
v loňském roce narodilo šest.

Přehled počtu obyvatel Lubná 2010 – 2015.

Přehled počtu obyvatel Lubná
2010 - 2015

počet obyvatel

Zdroj: Obec Lubná.
Přehled počtu narození v letech 2010 – 2015.

Přehled počtu narození
2010 - 2015

VÝZVA OBČANŮM
Máte doma

STARÉ FOTOGRAFIE
LUBNÉ?
Chcete se s nimi pochlubit?
Pište, volejte nebo přijďte.
Fotografie či jiný historický materiál oskenuji a hned vrátím!
Vaše Jitka Šáchová,
tel. 721 189 652

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zdroj: Obec Lubná.
Srovnání počtu přistěhování a odstěhování v letech 2010 – 2015.

Srovnání počtu přistěhování a odstěhování
2010 - 2015
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Na tento kontakt můžete
také zadávat
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Nové fotbalové šatny po opravách.

BLAHOPŘÁNÍ,
VZPOMÍNKY
Foto na straně: J. Šáchová.

www.obeclubna.cz

do společenské kroniky.

přistěhování

Zdroj: Obec Lubná.
www.obeclubna.cz

odstěhování
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Má to smysl, třiďte odpad!

Třídit začněte doma

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI

Komunální odpad
Směsný komunální odpad je svážen každý lichý čtvrtek (tj. jednou za
14 dní). V roce 2015 se z naší obce
vyvezlo 85,540 tun. Komunální odpad občané uskladňují ve vlastních
popelnicových nádobách, a to buď
plechových o objemu 110 l nebo
plastových, na kolečkách, o objemu 120 l. Pouze ve výjimečných
případech (u mnohapočetných rodin s 5-ti a více osobami) je možné
si pořídit větší popelnici o objemu
240 l nebo přikoupit druhou o objemu 110 l. Avšak pouze po předchozí
domluvě s obecním úřadem!
Komunální odpad můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě.
Poplatek je dán na základě obecně závazné vyhlášky obce Lubná
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lubná a obecně závazné vyhlášky obce
Lubná č. 01/2012 o místních poplatcích. Pro rok 2016 zůstává poplatek
450 Kč za osobu v domácnosti.
2 x ročně jsou v obci přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad
(koberce, matrace, nábytek, biologický odpad apod.), zpravidla v dubnu a říjnu. K tomuto účelu jsou kontejnery umístěny na stanovišti v horní části obce, na parkovišti U Panenky a na dolním konci obce, u autobusové zastávky.
Dvakrát do roka probíhá svoz nebezpečného odpadu. Zajišťuje ho
firma Biopas Kroměříž prostřednictvím mobilního svozu v konkrétní den a čas.
U místního hřbitova je umístěn
také kontejner, který je ale určen
pouze pro hřbitovní odpad, tj. věnce, kytice, svícny apod. Nezřídka se
stává, že v tomto kontejneru je nale-

zen i domovní odpad, nebo dokonce
i odpad velkoobjemový či stavební.
Vyzýváme proto občany, aby dbali
na to, že domovní komunální odpad
patří do popelnice, tříděný odpad do
barevných kontejnerů k tomu určených, železo do kontejneru U Panenky a do kontejneru u hřbitova
patří pouze hřbitovní odpad.

parkovišti U Panenky, kam je možné přinést a vytřídit vše: sklo, papír,
plasty, textil i železo a na Ploštině,
kde se třídí jen sklo, papír a plasty.
V roce 2015 občané vytřídili a odevzdali do kontejnerů:
- 2,382 tun papíru
- 2,272 tun plastové obaly
- 1,687 tun sklo barevné
- 2,070 tun sklo bílé

Tříděný odpad
V naší obci třídíme:
- sklo bílé, barevné
- plasty
- papír
- železo
- textil (obuv, hračky)
Zatímco za vytříděné obaly obec
peníze získává, za obaly uložené
do směsného komunálního odpadu (a následně na skládku) pouze platí. Úroveň a kvalita třídění
obalů má proto významný vliv na
financování odpadového hospodářství obce a může tak ovlivnit i výši
vašich poplatků za odpady. Má to
smysl, třiďte odpad!
Barevné kontejnery (zvony) na
tříděný odpad byly pořízeny v roce
2013 z rozpočtu obce. Jsou umístěny na dvou stanovištích v obci: na

Vybité baterie nepatří do popelnic.
Jedná se o nebezpečný odpad a patří do speciální nádoby zelené barvy určené pro nebezpečný odpad. Je
umístěna hned za vstupními dveřmi
na obecním úřadě.
Novinkou loňského roku je kontejner na textil, který se nachází U Panenky. Tady je možné odevzdávat
oděvy, obuv, textil a hračky. Čistý
a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky), dále také
svázané nositelné boty a čisté hračky, vše zabalené v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích nebo
taškách. Za rok 2015 se podařilo
v naší obci vysbírat 1 610 kg textilu.
PROSÍME O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY V OKOLÍ KONTEJNERŮ!
Ing. Jan Kováč, starosta obce

Nevíte, zda můžete do kontejneru na
plast vhodit polystyren? Kam se sklenicí od kečupu nebo lahví od vína?
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Struktura tříděného odpadu v obci Lubná v r. 2015.

Struktura tříděného odpadu 2015

Třídit začněte doma
Odpady bychom měli třídít přímo
doma, pozdější roztřídění odpadu
není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Pořiďte si do
domácnosti tašky, koše či jednoduché
krabice na ukládání papíru, skla, plastů a nápojových kartonů. Do tašky
na sklo dávejte raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do kontejneru ve vaší ulici.
Co je to recyklace
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Každý z nás
svým chováním přímo ovlivňuje další „život” odpadu - pokud ho správně roztřídíte, umožníte tak jeho recyklaci a znovupoužití; pokud ho
vyhodíte do obyčejné popelnice na
směsný komunální odpad, její obsah
skončí bez užitku uložen na skládce.
Co se děje s odpady
Odpady, které jsou svezeny z ba-

papír
plasty
sklo barevné
sklo bílé

Zdroj: Obec Lubná.

revných kontejnerů, je nutné dále
dotřídit. Na tzv. dotřiďovací lince
se odpady třídí na jednotlivé druhy
dle jejich dalšího zpracování (recyklace) a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady.
Jak rozeznávat obaly
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben.
Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme

s takovým obalem po použití naložit.
Papír
Víte, co se děje se starými novinami, sešity a dalšími papírovými obaly, které vhodíte do modrého kontejneru na tříděný odpad? Po dotřídění
většinou končí v papírnách, kde tvoří
až polovinu vstupní suroviny při výrobě papíru nového. Zhruba polovinu množství papíru, který končí v odpadu, tvoří noviny a časopisy, zbytek
pak tvoří především papírové obaly
a staré školní sešity. Věděli jste, že samotné papírové vlákno lze recyklovat
zhruba šestkrát až sedmkrát?
Plast

Sběrné místo v horní části obce na parkovišti.
www.obeclubna.cz

Foto na straně: J. Šáchová.

Barevné kontejnery na tříděný odpad na stanovišti na Ploštině.
www.obeclubna.cz

S plasty se setkáváme takřka na
každém kroku, je z nich vyrobena většina obalů na potraviny. Jsou lehké,
odolné a pružné, což jsou hlavní důvody obliby těchto materiálů. Široké
je i spektrum výrobků, u kterých byly
použity recyklované plasty - například
z PET lahví od limonád či minerálek
se vyrábějí vlákna a z nich pak poté
třeba koberce nebo oblečení. Směsné
plasty se používají při výrobě zatravňovacích dlaždic či protihlukových
pokračování na str. 6
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Srovnání množství tříděného odpadu v obci Lubná a za Zlínský kraj v průměru na
1 obyvatele.

Srovnání množství tříděného odpadu

množství v kg

Lubná
Zlínský kraj

papír

plast

sklo

Zdroj: Obec Lubná, www.tridenijestyl.cz.

pokračování ze str. 5
stěn okolo dálnic a železničních tratí.
Plastové lahve před vhozením do
žlutého kontejneru na tříděný sběr
předem sešlápněte, vejde se jich tam
mnohem více a svoz odpadu se zbytečně neprodražuje. Věděli jste, že
materiál ze zhruba padesáti recyklovaných PET lahví poslouží k výrobě
jedné fleecové bundy?
Sklo
Skleněné střepy lze na rozdíl od

plastů a papíru zpracovávat opakovaně a stále dokola. Při třídění skla
bychom měli rozlišovat jeho barvu - do kontejneru na bílé sklo patří pouze čiré sklenice, lahve či jiné
skleněné nádoby. Do kontejneru na
barevné sklo pak můžeme vhodit
ostatní - hnědé, zelené či jinak zbarvené skleněné předměty.
Než vhodíme skleničku do bílého
kontejneru, sundáme z ní kovové
víčko, etiketu a snažíme se ji co nejméně rozbít, ulehčíme tím její další
zpracování. Do kontejneru na sklo
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rozhodně nevhazujte obyčejnou žárovku, ta patří do směsného komunálního odpadu.

knihy. Obálky s fóliovými okýnky
sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty
se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už dále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale
do popelnice!

Žlutý kontejner na plasty

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme
v menších kusech.

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat jakékoliv sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří
sem také tabulové sklo z oken a ze
dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého čiré
sklo a do zeleného sklo barevné.

Nejmladší generace se učí třídit odpad
už ve školce.
Foto: J. Šáchová.
www.obeclubna.cz

KAM S NÍM?

Nápojové kartony
Známe je všichni - kupujeme si
v nich mléko, džusy a další nápoje.
Jsou vyrobeny ze tří materiálů - papíru, kovové a plastové fólie. Použitý
papír v nich je velmi kvalitní, zpracovatelé proto o něj mají velký zájem. Vytříděné a rozemleté nápojové kartony slouží také k výrobě speciálních desek, ze kterých se dnes
stavějí dokonce celé domy. K výrobě jednoho takového domu je potřeba zhruba 30 tisíc kusů nápojových kartonů.
Karton dá obalu pevnost a tvar,
plastová folie nepropouští vodu ani
mikroorganismy, hliníková folie
chrání obsah před světlem. Pokud
si nejste jistí, kam přesně konkrétní
druh odpadu odkládat, kontaktujte
odpovědného pracovníka na vašem
obecním úřadu.
www.tridenijestyl.cz
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NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
www.jaktridit.cz
www.obeclubna.cz

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
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Vše důležité pro život jsem se naučil v mateřské škole

Vše důležité pro život jsem se naučil v mateřské škole

Není to jen věta, kterou někdo vymyslel a napsal, ale je to především
směr, podle kterého se snažíme
děti vést a připravit je na tu správnou cestu životem. Protože mateřská škola je jedna z mnoha institucí, která napomáhá doplňovat výchovu dítěte a umožňuje mu zajistit
prostředí plné dostatečných podnětů a možností k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
Cílem naší MŠ je co nejefektivněji rozvíjet osobnost dítěte tak, aby
byl brán zřetel na jeho individuali-

tu, jeho potřeby, zájmy a nadání. Výchovná práce vychází z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjí jejich fyzické
a psychické dovednosti, zajišťuje jejich pocit jistoty a bezpečí, pěstuje v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu a učí dítě být samo sebou,
ale i schopnosti přizpůsobit se životu s ostatními dětmi. Naším úkolem
by mělo být předat dalšímu vzdělávacímu zařízení, kterým je základní
škola, takové osobnosti, které budou
optimálně všestranně rozvinuté podle svých možností a zájmů.
Mateřská škola Lubná je od 1.
1. 2003 mateřskou školou s právní
subjektivitou. Nachází se uprostřed
obce Lubná a je snadno dostupná
pro děti z této vesnice. Zřizovatelem
MŠ je obec Lubná, která zabezpečuje investiční výdaje MŠ. Pravidelně
dostáváme od obce dostatek financí, které používáme na chod a zabezpečení MŠ. Spolupráce s obcí je na
velmi dobré úrovni.
Jedná se o jednotřídní mateřskou
školu, která je umístěna ve starší pa-

trové budově spolu s obecním úřadem, místní knihovnou a obecními
byty. V mateřské škole je jedna třída
s kapacitou až 25 dětí, třída je věkově smíšená a jsou zde děti ve věku od
2 do 6 let (v případě odkladu školní
docházky do 7 let).
V MŠ pracují 3 zaměstnanci - ředitelka, učitelka a školnice.
Paní ředitelka Alena Šturzová odešla do důchodu a na její místo byla
jmenována od 1. 8. 2015 Bc. Květoslava Opravilová. Učitelkou v MŠ
je Petra Prachařová a pracuje zde
i paní školnice Renata Mynářová.
Strava pro děti je dovážena z nedaleké Mateřské školy Kvasice, jelikož mateřská škola nemá vlastní
školní kuchyň.
Součástí mateřské školy je rovněž
zahrada, která je využívána denně
pro hry a pobyt dětí, ale i pro společné akce uspořádané pro rodiče s dětmi. Školní zahrada je vybavena herními prvky, pískovištěm a domečkem, který dětem umožňuje úkryt
při slunečném počasí.

Mateřská škola Lubná je jednotřídní mateřská škola vesnického typu.
A právě na tomto předpokladu se
snažíme stavět a rozvíjet naši práci. Naší hlavní snahou je především
to, abychom propojili činnost a dění
mateřské školy se životem v naší
obci. Abychom děti vedli k lásce,
ohleduplnosti a úctě k rodné vesnici a k místu, ve kterém žijí a vyrůstají. Aby si jednou mohli říci: „Tohle je místo, ve kterém jsem vyrostl
a strávil ty nejkrásnější chvíle svého
života.“ Snažíme se v dětech podporovat a upevňovat základní tradice
a zvyky, které se na vesnici dodržují, ať už se jedná o vodění medvěda,
karneval, májování, Velikonoce, rozsvěcování ván. stromu aj. Ale také se
nebráníme i zavádění tradic nových.
Naší snahou je do naší práce zapojit
také více rodiče a rodinné příslušníky dětí, a to zejména společnými ak-

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Foto: J.Šáchová.
www.obeclubna.cz

se s prostředím, ve kterém děti tráví většinu dne. 14. 4. 2016 se uskutečnil „Zápis do MŠ“ a 16. 4. 2016
jsme vystoupili se staršími dětmi na
KD v Lubné při příležitosti „Setkání se seniory“.
Máme v plánu také i několik výletů, výlet ke Dni dětí, výlet k ukončení školního roku – návštěva Kovozoo, fotografování dětí, rozloučení s předškoláky.
Materiální vybavení MŠ je dostačující, děti mají dostatek prostoru
ke hrám a volnému pohybu. Dle finančních prostředků se budeme snažit postupně zrekonstruovat a zmodernizovat prostředí a prostory MŠ.
Co říci závěrem? Snad jen to, že se
budeme snažit být MŠ, ve které budou spokojeni děti, ale i rodiče. A to
je pro nás to nejdůležitější.
Bc. Květoslava Opravilová
ředitelka MŠ Lubná

Akce MŠ Lubná pro školní rok 2015/2016

4.

Dýňové tvoření v MŠ.

cemi jako je – drakiáda, dýňové tvoření, vánoční dílna, velikonoční tvoření, rozloučení s předškoláky apod.
Pro předškoláky jsme zavedli
„Zdravé pískání“, kde se seznamují
nejen se základy hry na flétnu, ale
zaměřují se hlavně na správné dýchání, které je velmi důležité pro život. Předškoláci mají také kroužek
„Přípravy na školu“, ve kterém se
připravují na svou budoucí novou
roli školáka.
Vytvořili jsme také internetové
stránky naší mateřské školy, kde
prezentujeme naši práci a vkládáme nejnovější informace a fotografie z akcí mateřské školy – www.skolkalubna.cz.
Do konce roku nás čeká ještě
spousta akcí, dne 7. 4. 2016 proběhl v naší MŠ Den otevřených dveří,
kde si mohli všichni návštěvníci prohlédnout prostory MŠ a seznámit

12.
13.

14. 9. 2015 naši MŠ navštívilo divadélko „Rolničky“ a zahráli nám pohádku „O ztracené šišce“
24. 9. 2015 proběhla akce s rodiči „Drakiáda“
27. 10. 2015 proběhla akce s rodiči „Dýňové tvoření“, kde děti společně se svými rodiči vydlabávali
dýně a vytvářeli dýňová strašidýlka
24. 11. 2015 jsme s předškoláky jeli na návštěvu do Muzea Kroměřížska, kde probíhalo „Vánoční
ladění“, na kterém se děti seznámily s tradicí výroby skleněných ozdob a samy si mohly vyzkoušet
vyrobit vánoční baňku na stromeček
28. 11. 2015 jsme se staršími dětmi vystoupili na „Rozsvěcování vánočního stromu“ v Lubné a tím po
mohli navodit vánoční atmosféru
3. 12. 2015 k nám do MŠ zavítala nebeská družina v čele s Mikulášem a andělem. Nechyběl ale ani čert,
který ovšem odešel s prázdným pytlem
8. 12. 2015 jsme navodili vánoční atmosféru i v naší MŠ, kdy si děti s rodiči vyrobili vánoční truhličky
na cukroví
16. 12. 2015 jako tradičně proběhla „Vánoční besídka“, kde děti vystoupily a zahrály betlém, zazpívaly
vánoční písně a koledy a přednesly básničky
17. 12. 2015 k nám do MŠ přišel Ježíšek a přinesl dětem krásné dárečky
9. 2. 2016 jsme měli v MŠ „Karneval“, na který se těšily nejen děti, ale i zaměstnanci MŠ
15. 3. 2016 jsme s dětmi vyjeli za kulturou a navštívili divadelní představení „Rákosníček a jeho rybník“,
které se konalo na KD ve Zdounkách. Na tuto akci jsme jeli spolu s MŠ Karolín a Novou Dědinou. Děti
si odnesly krásné zážitky nejen z divadelního představení, ale i z jízdy autobusem a poznaly nové
kamarády z okolních školek
18. 3. 2016 jsme s dětmi vynášeli Moranu, ukončili jsme tak vládu paní Zimy a písničkami přivítali jaro
22. 3. 2016 se konala „Velikonoční dílna“, kde si děti s rodiči vyrobili krásnou velikonoční výzdobu
www.obeclubna.cz
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NECHTE DĚDEČKA DOMA aneb služba, která přijede za Vámi
„Přál(a) bych si zůstat doma.“ To
jsou slova, která nejčastěji slýcháme,
když přicházíme za někým, kdo je
po úrazu, po autohavárii, po cévní
mozkové příhodě nebo prostě s ohledem ke svému věku již nemá tolik sil,
aby péči o sebe a svou domácnost
zvládl zcela sám. V domě, kde žijete, jste se možná i narodili, prožili

Někdy opravdu není jiná možnost
než se přestěhovat do domu s pečovatelskou službou nebo do domova pro seniory. Ale někdy stačí, aby
vám někdo nakoupil, ohřál oběd,
pomohl s hygienou, s koupelí, podal léky, vzal na procházku nebo
odvezl k lékaři. A najednou je možné být doma, ve svém. Co můžete

Oblastní charita Kroměříž v obci Lubná

zajišťuje pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Vánoční tvoření ve školce.

ZDRAVOTNÍ SESTRA

OSOBNÍ ASISTENTKA

CENA

Zdarma
Hrazeno ze všeobecného
zdravotního pojištění

120,- Kč na hodinu
Můžete využít množstevní slevy 5 - 20%
Pomůžeme vám vyřídit příspěvek na péči
(800,- až 12 000,-)

Předepisuje

Obvodní lékař

Každý si službu objednává sám

Co dělají

Převazy ran, injekční aplikace, odběry biologického materiálu, příprava a podání léků,
cévkování žen, péče o stomie

Dopomoc s běžnými denními úkony, s hygienou,
koupelí, oblékáním, s přípravou jídla, s péčí o domácnost, s nákupy, s dopravou k lékaři, na úřady nebo
třeba do divadla

Kompenzační
pomůcky

Rádi vám poradíme s výběrem kompenzační a polohovací pomůcky.
Naučíme vás bezpečně používat kompenzační pomůcku.
Zapůjčíme vám kompenzační pomůcky do doby, než si pořídíte vlastní.
Pomůžeme vám s vyřizováním nároku na novou kompenzační pomůcku.

Vedoucí služby

Jitka Fučíková

Mgr. Renata Gabrhelíková

Telefon

733 755 842

733 755 841

Ve školce je prima.

Živý betlém v MŠ ocenili diváci nadšeným potleskem.

„Prodáváme,co kdo chcete, tak to máme, co nemáme,
objednáme, všechno máme, všechno víme, poradíme, posloužíme…

v něm své dětství, přivedli si do něj
svou ženu nebo manžela a vychovali své děti. A nyní vám všichni říkají, že už zde dále nemůžete bydlet,
protože jste staří a nemocní. Vaše
děti mají své povinnosti, jsou často
do večera v práci a pak se musí postarat o svou rodinu.

v takovém případě dělat? Zavolejte
na telefonní čísla uvedená v tabulce
dole a sjednejte si schůzku, na které
budou dohodnuty podrobnosti, vaše
potřeby a přání.
Je zcela přirozené, že zpočátku budete mít možná obavy z nových věcí a nových lidí, ale zakrát-

Sněhové vločky“ recitují na vánoční besídce.
Foto na straně: J. Šáchová.

Paní učitelky oceňují účastníky drakiády medailí.
www.obeclubna.cz

www.obeclubna.cz

PEČUJETE
V DOMÁCNOSTI
O SVÉHO PŘÍBUZNÉHO?
Pokud pečujete o člena své rodiny, tak jistě víte, jak náročná a vyčerpávající může tato péče být.
Rádi Vás přivítáme na setkání Svépomocné skupiny pečujících v domácnosti, která probíhá 1x měsíčně v prostorách Charitní pečovatelské služby na Malém Valu, tel.
573 333 405. Nejbližší setkání se
koná 23. června 2016 v 16 hodin.
ko budete za službu Osobní asistence rádi, jelikož díky ní budete moci
být i nadále doma. Všechny pracovnice jsou na vysoké profesní úrovni,
vstřícné a ohleduplné k vašim potřebám a možnostem. Věřte, že spolu
to zvládneme.
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Rok 2015 v FK Lubná 1959

Karneval, masopust a Mikuláš v režii SDH Lubná

Začátek roku 2015 se nesl ve znamení dokončení rekonstrukce budovy fotbalových šaten, která byla následně slavnostně otevřena 17. 4. Po
otevření objektu s prohlídkou pro
veřejnost následoval slavnostní projev starosty obce Lubná. Poté bylo
připraveno bohaté občerstvení pro
všechny sponzory, hráče, členy klubu, fanoušky, a zkrátka pro všechny,
kteří jakýmkoliv způsobem přiložili
ruku k dílu. Tímto si dovolujeme ještě jednou poděkovat všem výše uvedeným, především ale obci Lubná.
Po sportovní stránce se sezona ubírala trendem posledních let. V únoru proběhlo tradiční zimní soustředění mužů na hotelu Ráztoka na Rusavě. V jarní části sezony muži obsadili 9. místo okresního přeboru se
ziskem 33 bodů. Nejlepším střelcem
týmu byl Pavel Skácel, který zaznamenal 27 přesných zásahů. Mladší
žáci obsadili pěkné 5. místo okresního přeboru se ziskem 34 bodů.
Za zmínku stojí určitě 37 branek
Štěpána Kociána a 20 gólů Adama
Makového.

Do podzimní části nové sezony
nastoupilo A-mužstvo pod vedením
nového trenéra. Ve funkci po dvou
sezonách skončil Petr Skypala. Nahradil ho Jaroslav Silný, který naposled působil v konkurenčních Těšnovicích. Mimo jiné trénoval také několik let mládež v Kroměříži. Mužstvo se podařilo udržet pohromadě
a navíc se vrátili naši kmenoví hráči Jirásek a brankář Zavadil. Na poslední čtyři utkání mužstvo navíc
posílil Vojtášek a Scholz. Výsledkem je průběžné třetí místo v polovině ročníku okresního přeboru se
ziskem 33 bodů.
Změny nastaly také u naší mládeže. Po několika letech byla do nové
sezony v Lubné přihlášena dvě mládežnická družstva. Současné mladší
žáky doplnili žáci starší. Tuto změnu
vedení našeho klubu hodnotí také
velmi pozitivně a současně doufá,
že v tomto trendu budeme pokračovat. Na začátku sezony panovaly
mírné obavy ze souběžného fungování obou týmů. Bylo taky nutné doplnit trenérskou základnu. U mlad-

ších žáků doplnil Martina Daňka
Petr Škrabal. Tým si drží aktuální
3.místo skupiny B okresního přeboru se ziskem 10 bodů. Nutno podotknout, že mladší žáci prošli velkou obměnou. Klíčoví hráči se přesunuli do starší kategorie. Ke své vůbec první sezoně nastoupilo hned 6
nově registrovaných hráčů. Z tohoto
pohledu byla první polovina sezony
určitě úspěšná, v této věkové kategorii nejsou výsledky to nejdůležitější.
Trenérskou židli starších žáků obsadilo duo Bronislav Železník a Stanislav Malina. K tomuto nově složenému týmu se připojili 4 noví hráči, někteří hráči nebo hráčky se k fotbalu
vrátili po roční pauze. Aktuálně se
starší žáci nachází na 9. místě okresního přeboru. Mimo jiné proběhla
27. 6. náborová akce s názvem „Zahájení prázdnin pro děti aneb najdi
si cestu k fotbalu“. Domníváme se,
že i tato akce se svým podílem zasloužila o rozvoj naší mládeže. Závěrem roku poté proběhl již jen tradiční štědrodenní a silvestrovský fotbálek.
Ing. Jakub Musil

Mladší žáci. Zleva nahoře: Martin Daněk - trenér, Dominik Polišenský, Matyáš Gabrhelík, Dalibor Polišenský, Adam Polešák,
Daniel Sládeček, Filip Daněk, David Sládeček, Bronislav Železník - trenér. Zleva dole: Jan Škrabal, Adam Horák, Lukáš Veselý, Petr Škrabal - trenér, Jan Slepko.
Foto: FK Lubná 1959.
www.obeclubna.cz

V kruzích Sboru dobrovolných
hasičů Lubná nedošlo na rozdíl od
roku 2014, kdy proběhly volby do
zastupitelstva, k žádné větší změně.
Složení SDH zůstalo stejné, tradiční
byl i program akcí, kterých se členové SDH účastní.
Snad nejvíce se místní děti každoročně těší na dětský karneval pořádaný našimi členy. Příjemně strávené odpoledne si také pochvalují jejich rodiče, prarodiče a ostatní. Karneval roku 2015 se nesl v duchu 10.
výročí a jeden z průvodců odpolednem, Martin Rybenský, pronesl na
jeho začátku: „A možná přijde i kouzelník.“ Své slovo splnil a opravdu se
na karnevalu objevil kouzelník, který pobavil děti svými triky a kouzly.
Po karnevalu následoval Hasičský
ples v obci Kostelany, který členové lubenské SDH každoročně spolupořádají.
Po plesové sezoně nastává období půstu a s tímto obdobím se ruku
v ruce nese další akce, kterou hasiči pořádají. Je jím masopust, nebo
chcete-li vodění medvěda. Loňským
tématem byly „Vrbětice“ odkazující
na nehodu v muničním skladu poblíž Vrbětic.
Na začátku léta se mužská část
SDH zúčastnila okrskového kola
požárního sportu v obci Kostelany,
kde se bohužel díky technické chybě nedařilo. To ovšem muže neodradilo od další soutěže. Na konci
letních prázdnin se zúčastnili noční soutěže v požárním sportu v Karolíně, kde se i mezi elitními týmy
z celé republiky umístili v první polovině výsledkové tabulky.
Začátkem října uspořádal sbor
krásný výlet do Znojma a Šatova.
Nejprve byla na plánu návštěva Znojma, kde nám náš vynikající průvodce František Brázdilík ml. prozradil
něco z historie, následovala prohlídka města jako takového, ale i jeho
periferií, včetně úžasné vyhlídky na
znojemskou přehradu. Poté přišla

na řadu prohlídka vojenského bunkru v Šatově. Vydařené odpoledne
bylo završeno posezením ve vinném
sklípku v Šatově.
Na přelomu podzimu a mírné
zimy, která nás loni čekala, se členové jako každý rok převlékli za děsuplné čerty, dobrotivého anděla
a štědrého Mikuláše, který se podle
tradice spustil spolu s již zmíněnou
družinou za pomocí zlatého provazu přímo z nebes.
Daniel Šácha,
místostarosta SDH Lubná

Tématem masopustu byla kauza Vrbětice.

Rej čarovných masek na karnevalu.
www.obeclubna.cz

Mikuláše vždy doprovází krásný anděl
a zlobivý čert.
Foto: J. Šáchová.

Foto: SDH Lubná.

Foto: J. Šáchová.
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Do roku 1788 chodily děti z Lubné do školy do Těšnovic, teprve
v roce 1788 se obec Lubná vyškolila a zřídila samostatnou jednotřídní školu, do níž chodily děti z Vrbky a Kostelan. Prvním učitelem byl
Antonín Trsa. Roku 1799 byl za učitele dosazen Jan Hořáček, který zde
vyučoval až do roku 1812, pak se
z Lubné odstěhoval. Dalším učitelem byl Antonín Mac, rodák z Kojetína, který vyučoval až do roku
1831, kdy zemřel. Roku 1832 nastoupil na místo učitele František
Bublík ze Zdislavic. V té době se
vyučovalo v domě č. 63, ale jelikož
domek nevyhovoval, bylo nutno jej
přestěhovat za pomoci obce Kostelany. Roku 1833 byla škola dostavěna a začalo se vyučovat. Roku 1855
odešel František Bublík do Hoštic
a na jeho místo nastoupil Antonín
Sklenář z Troubek u Zdounek, ro-
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Škola základ života

Škola základ života

dák z Písečné v Čechách. Ten zde
vyučoval od roku 1835 až do roku
1862. V roce 1838 se připomíná ve
spise Markr. Möhren od Volného,
co byla škola triviální. Školy triviální byly na panství kvasickém celkem tři: v Kvasicích, Nové Dědině
a Lubné. Na takových školách nesměl učit nikdo, kdo neměl vysvědčení ze vzorné školy, kterou zřídila Marie Terezie. Roku 1843 Sklenář onemocněl a dostal pomocníka Jana Zbořila, rodáka z německých Pruss, který zde působil 2 roky
a poté byl přeložen do Pustoměře.
Na jeho místo, co pomocník Antonína Sklenáře, přišel Jan Jindra, který zde působil od r. 1846 – 1859, načež byl ustanoven samostatným učitelem na Nové Dědině. Na jeho místo přišel František Kohl, který zde
učil až do roku 1863. Mezitím roku
1862 Antonín Sklenář zemřel.

2. tř. Obecná škola v Lubné.
Foto: MZA Brno – SokA Kroměříž, archivní fond Obecná škola Lubná.

www.obeclubna.cz

Poměry tehdejšího učitelstva byly
neutěšené. Katolická církev, která
dostala konkordátní smlouvou roku
1855 rakouské školství do své správy, ji přivedla do těžkých poměrů,
školství a učitelský stav znehodnotila a snížila, aby byly povolným nástrojem církevních snah a zájmů.
S jejím vědomím a zřejmým úmyslem byl zaražen rozvoj našeho školství. Konkordát byl ovocem reakce,
která nastala po roce 1848 a chtěla
odstranit následky nedávné revoluce a vykořenit všechny příčiny podobných revolucí do budoucna. Ve
školách bylo vychováváno nové pokolení zbožné, povolné, bez revolučních záchvatů. Ve školách se očekávala hlavní náprava věcí budoucích
ve státě, proto byla konkordátem obrácena hlavní pozornost ke školství,
a proto bylo školství svěřeno bez výpokračování na str. 15

Budova školy v Lubné, kde se vyučovalo do r. 1979.
Foto: archiv obce.

hrady kněžstvu a biskupům. V přední řadě šlo o učitelstvo, které v bouřlivém roce 1848 zvláště na venkově
zasáhlo do národního hnutí. Odměny za vyučování dětí byly nepatrné.
Samotní učitelé měli z každého dítka školou povinného 20,- ročně. Podučitelé, kromě stravy a bytu v učírně,
neměli vůbec žádný plat, jen to, co
jim samotní učitelé dle libosti dali.
Proto učitelstvo, aby uhájilo živobytí, si hledělo více kostelnictví a varhanictví než školy. Následkem toho
vzdělání lidu bylo na nepatrné výši.
Roku 1857 školským zákonem se poněkud upravují právní poměry učitelstva. Samostatní učitelé nabývají
platu 200 zl. stříbra čili 210 zl. rak.
měny a mimo to dostávali naturální
dávku 30 měr rži a 9 měr žita. Biskupská disciplína sevřela pevně každý učitelův pohyb a konkordát hrozil
otevřeně: Za učitele může být toliko
ten ustanoven, kdo jest bez poskvrny ve víře a mravech, odtud může
býti odstraněn, kdo se uchýlil od
pravé víry. Učitelstvo mělo být násilně donuceno, aby pracovalo ve školách pro nesnášenlivé a panovačné
zájmy církevní a pro absolutistické
zájmy státní dle hesla Metternicho-

va: „Stát nepotřebuje učených poddaných, ale poslušných.“ Hlavním
učebním předmětem bylo náboženství, kolem něhož se všechno vyučování soustředilo. Reálie: zeměpis, dějepis, přírodopis a přírodozpyt, by jako zvláštní předměty nepatřily do školy obecné. Doba konkordátní byla roku 1859 na vrcholu své moci. V roce 1866 po válce
s Pruskem konečně Rakousko poznalo, kam bylo nešťastným konkordátem zavlečeno, a proto roku 1870
byl konkordát zrušen a školství převzal do vlastních rukou stát.
Roku 1863 po Antonínu Sklenářovi byl ustanoven na zdejší školu
opět Jan Jindra. Školní budova byla
tehdy ve stavu zbědovaném, do něhož jí pomohl roku 1864 požár, jenž
vypukl v sousední chalupě a také
na školu se rozšířil. Škola vyhořela a měla být postavena škola nová.
Byl zvolen 5-ti členný výbor, v němž
zasedali Josef Kvasnička, Josef Buček, František Blažek, Josef Grepl
a František Olšina. Tento výbor se
postaral o stavbu nové školní budovy. Zakoupil proto podsednické místo číslo 40, od něhož byly pozemky
rozprodány a pozůstávající stavební
místo i se zahradou mělo být na ško-
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lu, která měla stát uprostřed vesnice. Plán i rozpočet byl také již vypracován. Poněvadž měla novostavba
stát 9000 zl., rozhodly se obce Lubná i Kostelany, že raději starou vyhořelou budovu opraví. Oprava tehdy stála 500 zl.
Roku 1870 nastává ve školství národním netušený obrat zákonem
zemským v příčině dozoru na školství, školní docházce, právních poměrech učitelstva a vchází v platnost Řád školní a vyučovací. Na základě tohoto zákona se volí školní rada.
V roce 1872 pro značný počet žactva (156) bylo zažádáno o povolení
druhé třídy, což bylo zemskou školní radou roku 1876 povoleno a zároveň nařízena přístavba druhé učírny.
Náklad na přístavbu 2350 zl. nesla
již Lubná sama, poněvadž Kostelany na základě pětiletého průměru 60 dětí se odškolily a roku 1875
byla na Kostelanech zřízena samostatná jednotřídka.
Roku 1878 bylo vypsáno na zdejší škole definitivní místo nadučitele,
kterým se stal zdejší učitel Jan Jindra. Po dlouholeté činnosti ve zdejší
obci odchází koncem šk. r. 1894/95
pokračování na str. 16

Školní rok 1976/77 v Lubné.
Foto: MZA Brno - SokA Kroměříž, archivní fond Obecná škola Lubná.
www.obeclubna.cz
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Škola základ života

O včelách a medu

dokončení ze str. 15

Děti I. třídy, 1. ročníku školy v Lubné, školní rok 1977/78.
Foto: MZA Brno – SokA Kroměříž, archivní fond Obecná škola Lubná.

do penze a na jeho místo byl ustanoven František Krystin.
V roce 1901 — 3 působil na zdejší škole jako podučitel Antonín
Švec, rodák lubenský. Narodil se
v roce 1877, studoval nižší gymnasium a uč. ústav v Kroměříži. V roce
1899 maturoval a působil pak v Pornicích, Pačlavicích, v Lubné, v Roštíně a naposled ve Zborovicích.
Účastnil se světové války a následkem válečných útrap zemřel roku
1917.
V roce 1904 — 5 se měla zřídit pobočka III. tř., a proto se měla stavět
nová školní budova, protože stará
budova nevyhovovala. Obec zakoupila za tímto účelem zahradu č. 162,
avšak zahrada nebyla uznána úřední komisí za vhodné místo kvůli vlhkosti. V roce 1905 byla zahrada prodána a roku 1905 byla zakoupena
usedlost Jana Zapletala číslo 31 za
4400K na stavbu nové školní budovy. V roce 1908 byla zdejší škola rozšířena o trojtřídní a také byla dokončena stavba školní budovy a 30. září
1908 vysvěcena a odevzdána svému
učiteli. Stavba stála asi 41000K.
V roce 1915 odchází nadučitel
František Krystin do penze a správcem školy byl pověřen Antonín Ne-

oral, zdejší učitel.
V roce 1920 byla škola definitivně obsazena a řídícím učitelem byl
jmenován Antonín Mrhálek, rodák
z Drahlova u Kroměříže.
Právní poměry učitelstva v této
době byly zlepšeny zákonem revolučního národního shromáždění,
kterým bylo učitelstvo postaveno na
úroveň státního úřednictva skupiny
C. Učitelstvu se dostává naprostá
volnost a svoboda náboženská, mizí
ustanovení, kterým za správce školy
mohl být ustanoven pouze ten, kdo
měl zkoušku způsobilosti vyučovat
římsko—katolickému náboženství.
Ve zřízení místních školních rad
nastaly novými zákony rovněž změny, přestává platit právo, podle kterého měli přístup do místní školní rady
faráři a zástupci velkostatku a veškerá péče o školu připadá pouze místním občanům. V roce 1921 byly provedeny volby do místní školní rady
v duchu republikánském. Za předsedu byl zvolen Alois Daněk, místopředseda Metoděj Daněk, členy:
Alois Kahaja, Antonín Petřík a zástupci školy: Antonín Mrhálek, ř. uč.
a Josef Polišenský, def. uč.
Za světové války 1914 – 1918 byly
na všech školách mimořádné poměwww.obeclubna.cz

ry. Učitelstvo, pokud bylo schopné,
bylo povoláno hájit vlast, takže na
mnohých i vícetřídních školách působil pouze jeden učitel a ten mimo
vyučování byl ještě pověřen sepisováním osevních ploch, jimiž se měla
zajistit výživa obyvatelstva. Vládou
bylo vydáno nařízení, aby starší děti
pracovaly na polích, to vedlo k úpadku vzdělání. Teprve po roce 1918 nastává zlepšení. V roce 1922 se vydává Malý školský zákon, podle kterého jsou děti povinny chodit do školy plných 8 let.
V roce 1952 – 1957 byla provedena generální oprava školní budovy.
Roku 1961 dvojtřídní školu navštěvovalo 44 dětí prvního až pátého postupného ročníku.
V roce 1962 byl ve škole zaveden
vodovod a splachovací záchody.
Řídící učitel Antonín Mrhálek založil 1. díl kroniky. Popsal v ní celou minulost obce a psal kroniku od
roku 1923 do 1939.
Řídící učitel Jaroslav Mlčoch dodatečně popsal život v obci v letech
válečných a poválečných.
Posledním rokem školy v Lubné
byl školní rok 1978/79. Poté byla
škola zrušena a děti odešly do IV.
ZDŠ Kroměříž. V tomto roce navštěvovalo školu jen 29 žáků.
Kristýna Vrbová, kronikářka obce

Budova školy dnes.

Foto: J.Šáchová

Včely produkují med brzy zjara převážně z nektaru květů.
Foto: https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Anthophila?uselang=cs

Chtěli byste pít celý život nektar,
jíst manu a komunikovat se svým
okolím výhradně tancem a vůněmi?
To byste se museli narodit jako včela.
Je tu jaro a i v Lubné se včelaří. Tak
proč si o včelách něco nepovědět.
Včely tu jsou a opylují rostliny už
nějakou chvíli - přibližně 10 až 20
milionů let. Jsou také jediný hmyz,
který vyrábí pokrm požívaný člověkem. Med produkují brzy zjara
převážně z nektaru květů a později
v létě pak z medovice, což je taková lepkavá cukrová substance, která ulpívá na listech a kterou původně vysávají mšice právě z listů či jehličí stromů (odtud lesní med). No,
a protože je ta šťáva pro mšice zbytečně sladká, nechávají tu cukernatou část včelám.
Pro 1 kg medu nalétají včely
něco mezi 100 - 200 tisíci kilometry. Kdyby tedy letěly za sebou, obletěly by tři až pětkrát kolem zeměkoule. Pro kilo medu, považte. Na
druhou stranu spotřeba včely je přibližně 30 gramů medu na jeden oblet zeměkoule (40 000 kilometrů).
Tak nízkou spotřebu by nevymysleli
ani u Volkswagenu nebo Mitsubishi,
i kdyby se rozkrájeli.
Co včely nespotřebují na “oblety zeměkoule”, schovají si na zimu.
V zimě pak med používají jako biopalivo k topení. Přezimují shluk-

nuté v kulatém chomáči s královnou
uprostřed a zahřívají jedna druhou.
Když dojde včelám šťáva, zajdou si
líznout medu a pokračují v zahřívání až do jara. Někdy jim část medu
včelař v průběhu jara a léta vezme,
tak aby to do jara pak vydržely, dostanou náhradu. Rozpustíme jim
cukr, ze kterého si včely udělají na
zimu další zásoby.
Pokud by vám bylo líto, že bereme
včelám ten “dobrý a voňavý” tmavý
med a dáváme jim místo něj cukr,
tak se nemusíte bát. Právě ty tmavé
a voňavé aromatické příměsi, díky
kterým nám třeba lipový nebo lesní med tak voní a chutná, jsou pro
trávicí trakt včely v zimě tou největší zátěží. Čím světlejší je med, tím
snadněji je pro včelu stravitelnější,
protože ho spálí téměř beze zbytku
jako čistou energii.
Včely nevytváří jen med – zvládnou vyrobit i vosk, ze kterého si
budují voskové plástve (dílo) - ať
už v dutině stromů nebo pro naše
pohodlí ve včelím úlu (protože ne
každý nadšený včelař by byl stejně
nadšeným stromolezcem). Vyrábějí i propolis, což je ochranný antibakteriální povlak, kterým potírají celou svou dutinu (či úl), aby jej
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ochránily před vlhnutím a plísněmi. Proč vlhnutím, ptáte se? Čerstvý med je přirozeně hodně tekutý.
Má v sobě spoustu vody a ta se musí
odpařit před tím, než med včely zavíčkují na zimu. Takže v době jarní
a letní snůšky občas všechny včely
v rozžhaveném úlu všechny najednou zavíří křidélky, aby pomohly
cirkulaci vzduchu úlem. Je to něco
jako mexická vlna na stadiónu. Během několika vteřin tak vymění jako
koordinovaná klimatizační jednotka
většinu vzduchu za čerstvý venkovní. Tím zabrání tomu, aby se med
zkazil. Odpařování vody také zároveň snižuje v létě teplotu uvnitř úlu,
takže to funguje i jako klimatizace.
A pokud byste někdy místo medu
dostali jen bodnutí, nelámejte nad
včelami hůl. Kromě léčivého medu
i propolisu (o kterých si toho řekneme víc třeba příště) léčí i včelí
jed (apitoxin). Používá se pro výrobu léků a mastí na všechno možné - od revmatismu přes dnu po bolesti kloubů a svalů. No doufejme
ale, že se v běžném životě ideálně
potkáte spíše s medem jako výsledným produktem této prastaré lidské
(tedy včelí) činnosti.
František Brázdilík ml.

Pro 1 kg medu nalétají včely něco mezi 100 - 200 tisíci kilometry.
Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Anthophila?uselang=cs
www.obeclubna.cz
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Narození

Společenská kronika
Děti narozené v roce 2015
Tomáš Knapek
Jakub Řezníček
Lukáš Skácel
Eliška Jirásková
Eliška Škrabalová
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Červenec
Přívarová Jiřina

květen
květen
červenec
srpen
listopad

80

Srpen
Císař Karel
Ančinec Milan

70
60

Září
Musilová Věra

60

Říjen
Plaček František
Pluhařová Božena
Tomáš Knapek - narozen květen 2015.

Listopad

Životní jubileum

Lukáš Skácel - narozen červenec 2015.

80
70

Skácelová Jarmila

Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1.
1. 2016 do 31. 12. 2016 oslaví nebo již oslavili krásné
životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90, 95, 100 …

65

Prosinec
Hapalová Eva

70

Leden
Dubina Antonín
Flašarová Marie

80
75

Únor
Tvrdá Jarmila
Večerková Ludmila
Brázdilík Antonín

Eliška Škrabalová - narozena listopad 2015.

85
80
75

Březen
Šidlík Josef
Brázdilík František

60
60

Duben
Sedlář Jaroslav

Navždy nás opustili
65

Květen
Černáková Božena

85

Červen

Eliška Jirásková - narozena srpen 2015.

Jakub Řezníček - narozen květen 2015.
www.obeclubna.cz

Švecová Anežka
Štajnarová Alena
Škrach Pavel

Přátelské setkání seniorů probíhá vždy na jaře v místním kulturním domě.
Foto: J. Šáchová.

80
75
60

leden – prosinec 2015
Rybenský Alois
Klásek Tomáš
Juřena Jiří
Otýpka Antonín
Železník Jaroslav
Chocholatá Marie
Pospíšil Adolf
Bochezová Marta
www.obeclubna.cz

únor
březen
duben
květen
červen
červenec
červenec
prosinec
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Svatby

Ing.Daniela Smrčková, Lubná a Ing. Josef Kamenec, Chlum.
Svatební obřad se konal v srpnu 2015 v kapli sv. Kříže v hotel.
komplexu Octárna Kroměříž.

VÝROČÍ
SPOLEČNÉHO ŽIVOTA V MANŽELSTVÍ
DIAMANTOVÁ SVATBA 60 let
Manželé Švecovi - duben 2016
Blahopřejeme!

Vendula Dočkálková, Lubná a Radomír Mazel, Lubná. Svatební obřad se konal v září 2015 na Městském úřadě v Kroměříži.

Anežka a Jaroslav Švecovi.
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