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Z dnešního čísla

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
již po čtvrté si dovoluji Vás oslovit
tímto způsobem, abychom se společně ohlédli za minulým rokem 2017.
Dobrou zprávou je, že jsme nemuseli řešit žádnou závažnou mimořádnou událost, která by narušila
chod obce nebo způsobila škody na
majetku a zdraví. Opět se podařilo
zorganizovat plánované společenské
akce ve spolupráci se sportovci, hasiči, mateřskou školou, ale i s některými občany aniž by byli členy některého spolku. Všem, kteří se zapojují
do veřejného života, patří poděkování. V minulém zpravodaji jsem zmínil investiční projekty, které měly
být v minulém roce realizované. Ne
vždy se zadaří tak, jak si naplánuje-

me. Inženýrské sítě budou dokončeny až v tomto měsíci. Povodí Moravy vyčistilo potok v zimních měsících tohoto roku, stavba protipovodňového zařízení byla také zahájena
až letos a dle harmonogramu má být
ukončena v září. Územní a stavební
rozhodnutí na kompostárnu očekáváme do měsíce. V této souvislosti
chci požádat občany obce, zejména
obyvatele horního konce, o trpělivost z důvodu častého přesunu těžké techniky a s tím související výskyt
prašnosti. Z těch menších investic,
ale neméně důležitých, bych zmínil
instalaci nových oken do obecních
bytů, nutnou rekonstrukci mateřské
školy nebo pořízení dětského hřiště
u kulturního domu. Samozřejmě je

Mezi nejnavštěvovanější akce patří tradičně oslavy Dne dětí. Ty loňské proběhly
v olympijském duchu.
Foto: J. Šáchová.
www.obeclubna.cz

2

Investice v obci

3-4
5

Jak se žije v MS
Komunitnı́ kompostárna

6

100 let samostatného státu

7
8

Fotbalové novinky
Obecnı́ knihovna

8

120 let SDH Lubná

9
10
11-12

Sociálnı́ poradna radı́, informuje
Divadlo v Lubné
Společenská kronika

povinností každé obce vynakládat finanční prostředky na opravy a údržbu obecního majetku, to jen na vysvětlení, že v této kapitole obecního
rozpočtu musí být dostatek financí.
Funkce peněz je daná, když leží na
hromadě, tak jsou k ničemu. Vše je
podrobněji uvedeno v další části tohoto zpravodaje. Dále pokračujeme v projektové činnosti na realizaci nového průtahu obce. Na závěr si
dovolím připomenout, že letos končí volební období a zřejmě v měsíci
říjnu budete volit nové zastupitele.
A k tomu Vám přeji šťastnou volbu.
Děkuji všem za případnou pomoc
a spolupráci nejen v minulém roce,
ale v průběhu celého volebního období, do budoucna pak jen příjemné
zážitky a lidské porozumění.
Ing. Jan Kováč,
starosta obce
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Hospodaření obce za rok 2017

Více než 480.000 Kč stála rekonstrukce MŠ včetně vybavení.

Příjmy: 6.414.111,57 Kč.
Z toho příjmy tvořily převážně sdílené daně cca 6 mil. a zbytek tvořily
vlastní příjmy a dotace.
Dotace:
• 15.000,- Kč dotace z Ministerstva
kultury na pořízení nového počítače
do knihovny
• 25. 000,- Kč dotace na volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Foto: MŠ Lubná.

• 81.000,- Kč na VPP z úřadu práce
Výdaje: 7.171.453,73 Kč.
Největší investice:
• 2.449.024,- Kč dešťová a splašková kanalizace za KD
• 633.793,- Kč vodovod s pitnou
vodou za KD
• 341.970,- Kč hrací prvky na nové
hřiště u KD
• 82. 425,- Kč výkup pozemků

• 72.000,- Kč prováděcí projekty
k inženýrským sítím za KD
Nemalé prostředky se též investovaly do oprav a údržby obecního
majetku:
• 170.000,- Kč výměna plastových
oken, výměna topidel a drobné zednické práce v obecních bytech.
• 257.228,- Kč nové podlahové krytiny, nová elektroinstalace, renovace dveří a zárubní, malování, výměna radiátorových hlavic a WC sedátek, vše v MŠ.
Dále byl proveden energetický audit na všech obecních budovách, byl
dodělán hromosvod na šatnách u fotbalového hřiště, byly vyměněny žlaby
a svody na KD a jiné.
Do místní knihovny byly zakoupeny nové knihy za cca 30 tisíc Kč a byl
zde pořízen nový notebook s programy za 26.978,- Kč, částečně krytý dotací.
Za částku 223.260,- Kč byl zakoupen nový nábytek a vybavení do zrekonstruovaných prostor naší MŠ.
Ing. Jan Kováč, starosta obce

Barevné tašky vám usnadní třídění. Má to smysl, třiďte odpad!
Na jaře letošního roku jsme obdrželi bezplatně od obce barevné tašky na
tříděný odpad, které obec nakoupila
od firmy EKO – KOM, a.s. Usnadní
nám třídění odpadů. Z tabulky Množství vytříděného odpadu v obci Lubná v letech 2015 až 2017 je vidět, že
se každoročně zlepšujeme ve třídění
plastů a bílého skla. Naopak ve třídění papíru a skla barevného jsme polevili. Celkem jsme v uplynulém roce vytřídili 12,45 tun nerozložitelného odpadu (sklo, plast, papír) a 1,16 tun textilu.
V popelnicích skončilo loni 84,81 tun
netříděného odpadu, což je o 1,37 tun
více než v loňském roce! V kontejnerech se odvezlo 20,16 tun velkoobjemového odpadu a 6,72 tun hřbitovního odpadu. Při svozu nebezpečného odpadu
bylo zajištěno 1,25 tun tohoto odpadu.

Zdroj: Obec Lubná
www.obeclubna.cz

Zdroj: Obec Lubná

Jak se žije v naší mateřské škole?
Mateřská škola v Lubné se nachází
uprostřed vesnice a je přístupná pro
všechny děti z obce. Poskytuje vzdělávání a doplňuje rodinnou výchovu
pro děti od 2 do 6 let (někdy i do 7
let v případě odkladu školní docházky). Naší hlavní snahou je připravit
dětem takové prostředí, ve kterém
se budou cítit dobře a kam se budou
rády vracet. V mateřské škole pracují
3 zaměstnanci – ředitelka, jejíž funkci vykonává Bc. Květoslava Opravilová, učitelka Martina Vincourová
a školnice Renata Mynářová. Snažíme se děti vzdělávat, poskytovat
jim správný vzor do života, a tím je
co nejlépe připravit na vstup do základní školy. Pořádáme s dětmi různé akce, navázali jsme úzkou spolupráci s mateřskou školou ve Velkých
Těšanech a snažíme se o aktivní spolupráci a kontakt s rodiči.
Mateřská škola prošla v posledním
roce velkými změnami. První velkou
změnou byl nástup nové paní učitelky Martiny, která nastoupila místo

stávající učitelky, jež odešla na mateřskou dovolenou. O letních prázdninách prodělala mateřská škola obrovskou proměnu. Ve spolupráci se
zřizovatelem se nám podařilo zrekonstruovat prostory mateřské školy.
Velká akce započala již první červencový víkend, kdy jsme za spolupráce
rodičů vystěhovali starý nábytek a ve
školce zbyly pouze holé stěny. Následovala nová elektroinstalace – šat-

na, herna, třída, kuchyňka, chodbička. Poté bylo nutné provést některé
zednické práce, jako jsou nové omítky a vyrovnání stávajících nerovností. Prostory byly zamalovány a připraveny pro položení podlah a koberců. V šatně, herně, třídě a chodbičce spojující třídu a ložnici byla nainstalována nová úsporná světla. Zrekonstruovány a opraveny byly všechpokračování na str. 4

Zubní preventista seznamuje děti hravou formou se správnou technikou péči o zuby.
Zdroj: MŠ Lubná.
www.obeclubna.cz
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Jak se žije v naší mateřské škole?

Komunitní kompostárna vyřeší problém s bioopadem

ny interiérové a vstupní dveře. Veškeré stavební úpravy, které byly v mateřské škole provedeny, financovala
obec Lubná. Nově opravená školka
byla vybavena i novým nábytkem, na
který poskytla finance rovněž obec.
Nábytek byl pořízen na míru přímo
od stolaře. Do šatny byly pořízeny
nové skříňky, které jsou situovány
vedle sebe po celém obvodu šatny.
Děti tak mají lepší přístup ke svým
věcem a mohou si je samy ukládat.
Tím se učí samostatnosti a odpovědnosti. Třída a herna je vybavena novým nábytkem, stolečky a židličkami. Vše je barevné, pestré a dětem
se moc líbí.
Vzdělávání v naší mateřské škole
probíhá podle ŠVP, který nese název „Jaro, léto, podzim, zima, to je
celý rok“. Snažíme se v dětech upevňovat tradice a zvyky, které se dodržují v naší obci. Naší snahou je navázat spolupráci s rodiči prostřednictvím různých akcí, které pořádáme.
V tomto školním roce se nám podařilo dětem zajistit nové programy, které
jsme zařadili do naší výchovně-vzdělávací práce. Jednou za 14 dní jezdíme s dětmi, které jsou starší 4 let,
cvičit do Dráčku. Cvičení probíhá
v tělocvičně na TJ Sokol v Kroměříži pod vedením zkušeného trenéra.
Děti cvičení milují a je pro ně velmi
prospěšné. Seznámí se s různým cvičebním nářadím a pomůckami, které
neznají a které jim nemůžeme v naší
mateřské škole nabídnout. Vyzkouší

si, jaké to je cvičit ve velké tělocvičně, kterou budou navštěvovat poté na
základní škole.
Další novinkou v tomto školním
roce je zubní preventivní program.
Tento program probíhá přímo v naší
školce. Jednou měsíčně k nám dojíždí zubní preventista p. Forejt, který děti seznamuje hravou formou
se správnou technikou péče o zuby.
Díky tomu jsme i u nás ve školce zavedli čištění zubů po obědě.
Dle mého názoru je to pro děti velmi přínosné. Děti se vždy na zubní
program těší a p. Forejt umí děti zaujmout a pobavit.
I nadále se budeme snažit naši
práci dělat zajímavou a lákavou, aby
se děti u nás cítily dobře a rády se
k nám vracely.
V měsíci červnu uskutečníme opět
ve spolupráci s MŠ Velké Těšany školní výlet. Pojedeme na farmu do Polkovic. Zde budou mít děti zajištěný program, kde se seznámí se životem na
farmě, prohlédnou si různé zeměděl-

ské stroje a hospodářská zvířata. Budou se moci projet i na koních.
Také máme v plánu s dětmi jet
a navštívit Podzámeckou zahradu
v Kroměříži, kde jsme dětem opět
zajistili edukační vzdělávací program
„Podzámkou se zahradníkem Floriánem“. Děti budou mít možnost poznat, co tvoří krajinářský park, a vytvoří si i svoji zahrádku. Při poznávání zahrady děti zapojí všechny své
smysly – pozorování přírody, poslouchání zvuků, osahají si různé povrchy
v zahradě, očichají rostlinky a některé i ochutnají.
Ještě máme připravený i jeden zajímavý pochod jen pro naše předškoláky, ale nebudeme prozrazovat více
a necháme si to jako překvapení.
Samozřejmě nesmí chybět ani tradiční rozloučení se s našimi předškoláky, které, troufám si říci, se stalo pěknou a zajímavou tradicí v naší
školce, na kterou se všichni těšíme.
Bc. Květoslava Opravilová
ředitelka MŠ Lubná

Akce v MŠ ve školním roce 2017/2018:

♣ 1x za 14 dní cvičení starších dětí v Kroměříži
♣ 1 x za měsíc zubní preventivní program
♣ výšlap s předškoláky
(poznávání okolí naší vesnice – přehrada, studánka, les)
♣ podzimní drakiáda s rodiči
♣ jablíčkový den (pečení štrúdlu, vaření kompotu, výroba křížal)
♣ poznávání podzimního lesu (sbírání přírodnin)
♣ dýňové tvoření s rodiči
♣ návštěva muzea s předškoláky – vzdělávací program „V muzeu straší,
aneb nebojte se trochu bát“
♣ divadélko „Rolnička“ + návštěva dětí z MŠ Velké Těšany
♣ účast na rozsvěcování vánočního stromu
♣ návštěva Mikuláše v naší školce
♣ návštěv muzea s předškoláky – vánoční program
♣ pečení cukroví a výroba svícnů s dětmi
♣ vánoční posezení pro rodiče (besídka + tvoření)
♣ karneval
♣ „Vynášení Moreny“
♣ velikonoční tvoření„Čarodějnický rej“
♣ besídka pro maminky a tatínky
♣ společné fotografování dětí
♣ Den dětí – návštěva a společné oslavení dětského dne ve Velkých Těšanech.
www.obeclubna.cz

Kompostárnu lze využít při údržbě a obnově veřejné zeleně.

Má to smysl, třiďte odpad! Jenže jak dál, jak pokročit ve zlepšování podmínek ve sběru a třídění odpadů? Lze ještě udělat něco navíc?
Myšlenkou na komunitní kompostárnu se poprvé zabývalo zastupitelstvo
už před dvěma roky. Obce i města
se snaží reagovat na vývoj i legislativu v oblasti sběru, shromažďování, zpracování a následného využití
biologicky rozložitelného odpadu.
A právě komunitní kompostování se
nabízí jako jedno z možných řešení.
Co to vůbec komunitní kompostování je? Je to kompostování, na kterém se podílí určitá skupina lidí (komunita) s cílem zpracovat své vlastní rostlinné zbytky a získaný produkt
využít při údržbě a obnově veřejné
zeleně. Mimo to, že zabezpečíme zákonné nakládání se zbytky z údržby
obecní zeleně, dostaneme pod kontrolu i likvidaci rostlinného odpadu ze zahrádek občanů. Omezíme
tím výskyt nepěkně působících tlejících hromádek v okolí zahrad, pálení rostlinných zbytků apod. Dojde
také k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním
odpadu, který je ukládán na skládku,
za který se platí. Zároveň pomůže
obci vyřešit problém s vlastní zelení
z veřejných prostranství, hřišť, hřbi-

Foto: J. Šáchová.

tovů apod. Obec bude při poctivém
třídění bioodpadu vyhlížet čistotněji.
Kompostování je proces, kdy organický materiál je důkladně promíchán a za přístupu vzduchu
a dostatečné vlhkosti v něm proběhne rozkladný proces.
Co vše lze kompostovat:
• posečenou trávu
• shrabané listí
• poštěpkované větve
• kůra, piliny
• zbytky rostlin
• ovoce a zelenina.
Komunitní kompostárna není ur-

čena pro kompostování jakýchkoliv
jiných odpadů (např. z domácností,
kalů, z ČOV apod). Je nutno dát pozor na plevele a chorobami napadané části rostlin.
Shromážděné suroviny určené ke
kompostování je dobré rozmělnit na
menší kousky, aby rozklad probíhal
rychleji. Zejména dřevní odpad, stromovou kůru apod. je nutno zpracovat štěpkovačem nebo drtičem, který
má obec v úmyslu pořídit. Skladovanou surovinu je pak nutno v několika cyklech promíchat, aby byl zaručen přístup kyslíku. Výsledným produktem je zelený kompost – substrát,
který bude použit výhradně k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
Investiční náklady závisí na velikosti budovaného zařízení. Naše
obec zamýšlí kompostárnu vybudovat za fotbalovými šatnami. V současnosti je již zpracován projekt a je
vedeno územní a stavební řízení. Jakmile bude vydáno stavební povolení,
obec požádá o dotaci na SFŽP. Provozní doba a způsob sběru odpadu
bude řešen v provozním řádu kompostárny.
Jitka Šáchová
Zdroj: Zlínský kraj, Typový projekt
komunitní kompostárny

Komunitní kompostárna bude umístěna za fotbalovými šatnami.
www.obeclubna.cz

Foto: J. Šáchová.
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Den vzniku samostatného československého státu

Fotbalové novinky 2017

Lípa svobody stojí zřejmě „U Panenky“,
kde dříve bývala hasičská nádrž a sklad.
Foto: J. Šáchová.

V letošním roce, 28. října, si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Zalistujme v naší obecní kronice a vraťme
se o sto let zpět, do doby, tak jak ji popisuje tehdejší kronikář Josef Skácel:
Ztráty za I. světové války na životech i majetku jsou hrozné a úpadek mravní hluboký. Také zadlužení vítězů a tím více poražených je
závratné. V r. 1915 vyhlásili požadavky Němců: zavření české university, škol technických, zavření českých středních škol, úpravy vyučování na obecných i měšťanských
školách pro brzké úplné poněmčení, zrušení českého sněmu, zavedení úřední řeči německé jako státní.
Vojínové českého původu byli týráni, neradi do boje šli a houfně přebíhali k nepříteli, kdykoliv se naskytla příležitost. Rakouské úřady
tím více zuřily.
Národ český musel býti zbaven
svých vůdců. Zatčen Dr. Kramář,
Dr. Alois Rašín, V. Klofáč, básník
J. S. Machar, starosta České obce
sokolské Dr. Jos. Schneiner a jiní.
Na tisíce občanů, jako úředníků,

spisovatelů, učitelů, prostých lidí
jako řemeslníků, rolníků, dělníků,
žen, ano i dětí, bylo zatčeno a dopraveno do takzvaných koncentračních táborů, kde hynuli po stech.
Na Moravě bylo zatčeno jen 420
učitelů a odvlečeno do koncentračních táborů. Mnohým byl také majetek zabaven.
S nemenší zuřivostí řádila censura. České knihy, časopisy a zvláště
noviny musily psáti, jak si přála rakouská vláda, nepodřídily-li se, byly
zabavovány a týž osud stíhal i obrazy a české písně. Také čítanky a školní knihy se narychlo nově upravovaly, aby lépe vychovávaly mládež
v duchu rakouském. Časté rekvisice
čím dále těžší, braly rolnictvu obilí
i ostatní potraviny, též povozy a dobytek tažný i užitkový.
Rakouská vláda zuřila proti našemu národu, protože cítila, že český
národ usiluje o svobodu a chce se
zbaviti jha habsburského teď anebo nikdy. V této době pronásledování pracovalo se o svobodu našeho národa jak doma tak i za hranicemi. Za hranicemi veřejně, doma
v největší tajnosti, protože každý
krok našich předáků byl střežen.
Zahraniční práce měla příznivější vyhlídky na úspěch, protože Čechové i Slováci za hranicemi mohli pracovat veřejně bez ohledu. Potřebovali však vůdců a toho úkolu
podjali se 2 Čechové Masaryk a Beneš a jeden Slovák Štefánik. Těm
konečně podařilo se přesvědčiti
Francii a Anglii, že Čechové jsou
proti válce, že chceme býti svobodným národem a že pracujeme pro
porážku rakouskou.
V Paříži utvořili Čechové a Slováci Československou národní radu,
v níž se všecky nitky osvobozeneckého hnutí sbíhaly. Předsedou jejím byl Masaryk, jednatelem Dr.
Ed. Beneš.
Pro zahraniční činnost osvobozovací bylo potřebí peněz. Ty obstawww.obeclubna.cz

rala Československá národní rada
v Paříži. Peníze sháněly se sbírkami. Nejvydatněji přispěli američtí Čechové. Od velmocí dohodových nebylo potřeb přijmouti podpory. Proto vážnost k našemu hnutí
u spojenců tím více vzrostla.
Zatím chýlila se světová válka ku
konci. Rakousko - Uhersko bylo přinuceno kapitulovat. Dne 28. října
1918 dopoledne došla úřední zvěst
o kapitulaci do Prahy, kde Národní výbor dal ihned uveřejniti v novinách Provolání o samostatnosti československého státu. Byli to
hlavně Dr. Rašín a Kramář, kteří
převzali vedení prozatimní vlády
ve státě československém. Svoláno revoluční Národní shromáždění a československý stát prohlášen
demokratickou republikou. Prvním
presidentem zvolen univerzitní profesor Tomáš G. Masaryk, který v té
době prodléval v Spojených státech
severoamerických.
Národní shromáždění, které 28.
října 1918 ujalo se vládního řízení
v novém našem státě, republice československé, počalo prováděti činností zákonodárnou změny v duchu demokratickém. Přijat byl zákon o 8 hodinné době pracovní, zákon pozemkový o vyvlastnění velkostatků, odhlasován nový volební řád do obecních zastupitelstev
a mnoho jiných zákonů a nařízení.
Právo volební bez ohledu na majetkové poměry dáno mužům i ženám,
kteří překročili 21. rok věku svého,
a právo voleni býti mohou občané
a občanky 26 letí. Naše republika
je vůbec první stát v Evropě, jenž
provedl zrovnoprávnění ženy s mužem, dal ženě všechna práva, která dosud byla vyhrazena mužům.
Dne 4. května 1919 zaranžována v naší obci slavnost sázení lípy
„svobody“. Lípa zasazena u hasičského skladiště.
Kronika I. svazek 1915 – 1919
Jitka Šáchová

Rok 2017 začal pro lubenský fotbal
tradiční zimní přípravou, která odstartovala ve druhé polovině ledna.
A-mužstvo se opět účastnilo tradičního zimního turnaje „O pohár starosty města Hulín“.
Mládež strávila zimní tréninkové
období převážně v tělocvičně.
A-mužstvo absolvovalo taktéž zimní soustředění, tentokrát na Hotelu
Ráztoka na Rusavě. A-mužstvo ukončilo jarní část sezony na solidním 5.
místě okresního přeboru.
Celkově svěřenci trenéra Vladimíra Andrýska získali 40 bodů. V letní přestávce se uskutečnil Memoriál
Ing. Simona Musila.
Mimo domácí Lubné a devatenáctky Kroměříže se tentokrát představily
Baťov a Morkovice. Domácí hráči obsadili třetí místo, když v prvním utkání nestačili na Kroměříž a v utkání
o třetí místo porazili Morkovice. První polovina nové sezony skončila pro
lubenské fotbalisty 9. místem se ziskem 15 bodů. Nutno podotknout, že
naši fotbalisti měli vlivem nepříznivých klimatických podmínek na svém
kontě o dvě utkání méně v porovnání s většinou ostatních týmů. Bohužel na našem jinak pěkném hřišti se
v podzimním období čím dál výrazněji projevuje problém s odvodněním
části hřiště. Z tohoto důvodu byla některá utkání přeložena na hřiště soupeřů a na jaře se tak lubenský fanoušek může těšit na nezvykle velkou
dávku domácích utkání. Což by také
mohlo být naší výhodou a mohli bychom se v tabulce posunout na příjemnější pozice, kam bezesporu lubenský fotbal patří.
Starší žáci dohráli rozehranou sezonu na pěkném 3. místě se ziskem 29
bodů. V porovnání s podzimní částí
sezony nebyla ta jarní tak úspěšná,
nicméně 3. místo v okresním přeboru je dobrý výsledek. Po ukončení jarní části jsme se rozhodli do další sezony tuto věkovou kategorii nepřihlásit. Důvodem byl přechod většiny hrá-

čů do dorostenecké kategorie. Těmto
hráčům byla nabídnuta možnost pokračovat v klubu FC Kvasice. Svou
činnost u mládeže ukončil také trenér Bronislav Železník ml., kterému
za dobře odvedenou práci patří obrovské poděkování. Mladší žáci pod
taktovkou trenérů Jaroslava a Petra
Škrabalových dohráli jarní část sezony na posledním 10. místě se ziskem 5
bodů. V této věkové kategorii začínala spousta nových fotbalistů, celkové
umístění tedy není to nejpodstatnější.
Do nové sezony náš klub přihlásil
mladší žáky a nově starší přípravku.
Obě dvě kategorie z důvodu malého
zájmů těch, kteří by se chtěli do chodu naší mládeže zapojit, museli souběžně trénovat Jaroslav a Petr Škrabalovi. Což pro ně nebyl vůbec jednoduchý úkol.
Nutno podotknout, že se ho zhostili velmi dobře. Mladší žáci se po podzimní části sezony umístili na posledním místě se ziskem 0 bodů.
V zimní přestávce jsme se rozhodli družstvo mladších žáků předčasně
odhlásit ze soutěže. Důvodem byl především klesající počet hráčů a také
vytíženost stávajících trenérů. Problémem byl i fakt, že někteří hráči hráli

strana 7

souběžně v obou věkových kategoriích, což také nebylo optimální. Některým hráčům kategorie mladších žáků
bylo také umožněno pokračovat v FC
Kvasice. Starší přípravka se umístila
po podzimní části sezony na pěkném
4. místě se ziskem 12 bodů. Zajímavostí je, že nejlepším střelcem celé
soutěže se stal lubenský Matyáš Gabrhelík se 34 brankami. V jarní části sezony starší přípravka pokračuje
ve skupině o konečné 7. místo okresního přeboru.
Koncem roku proběhl ještě tradiční vánoční a silvestrovský fotbálek.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem hráčům za reprezentaci našeho
fotbalového klubu. Trenérům za neskutečnou snahu a trpělivost. Moc si
vážíme podpory všech sponzorů, především obce Lubná. Poděkování patří také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na chodu našeho klubu.
Chtěl bych také vyzvat všechny, kteří
by jakýmkoliv způsobem chtěli přiložit ruku k dílu a pomoci nám s fungováním FK Lubná 1959. Za každou,
byť minimální, pomoc budeme moc
a moc rádi.
Jakub Musil
muskaat@email.cz

Memoriál Ing. Simona Musila nabízí pěkné fotbalové zážitky.
www.obeclubna.cz

Foto: J. Šáchová.

strana 8

strana 9

LUBENSKÁ ROČENKA

LUBENSKÁ ROČENKA

Můžu chodit do knihovny, i když si nic nepůjčím?

Sociální poradna pomáhá, radí, informuje

Takovou otázkou mě překvapila asi devítiletá holčička. Přišla do
knihovny s kamarádkou, která tam
chodí pravidelně a je velká čtenářka. Přiznala se, že ona moc nečte,
nejde jí to, a proto ji to nebaví. Ale
knížky se jí líbí, hlavně ty obrázkové, ráda si je prohlíží. Proto nechodí
do knihovny a dnes se přišla jenom
podívat. Dlouho jsme si povídaly
o všech těch příbězích, pohádkách,
a když odcházela domů, s úsměvem
mi řekla, že příště přijde zase.
Za nějaký čas jsem pro děti pořádala veřejné čtení, takové zábavné
odpoledne. Četli jsme jim z nových
knížek a ony potom malovaly obrázky, vyráběly krásné a nápadité záložky do knížek.
Ale proč o tom píšu? Malá hrdinka

mého příběhu byla mezi posluchačkami, a to i přesto, že do té doby
o čtení nejevila zájem.
Moje odpověď na úvodní otázku?
Ano, do knihovny může přijít každý, nemusí být ani bůhvíjaký čtenář.
Vždyť čtení není závodění, máte čas,
někdo přečte knížku za týden, někdo za měsíc a někdo si chce o nich
jen tak poklábosit. A kdyby to byla
jen ta jediná dívenka, která se přijde
znovu podívat na ty krásné a zajímavé příběhy, je to velká odměna pro
všechny ty nadané spisovatele, kteří
je do svých knížek vkládají.
Chtěla bych proto pozvat všechny
do naší obecní knihovny. Je malá,
přesto útulná a vybere si u nás snad
každý. Je pro vás připraveno spoustu nových knížek. Pohádky, dobro-

družné i fantasy příběhy pro děti.
Společenské a romantické romány
nejen pro ženy, detektivky a thrillery nejen pro muže.
Co dodat na závěr? Pravidelné návštěvníky knihovny vždycky ráda vidím, ať ty malé nebo velké.
A Vy ostatní, kteří jste k nám cestu ještě nenašli, vezměte si příklad
z naší malé slečny a přijďte se alespoň podívat. A třeba si odnesete
něco zajímavého na čtení. A možná
se tak jako ona zase vrátíte.
Jsem tu pro Vás KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17,00 DO 19,00 HODIN.
Každý poslední čtvrtek v měsíci
bude otevřeno od 16,00 do 18,00
hodin.
Vaše knihovnice
Jaroslava Železníková

Lubeňští hasiči nás chrání od ohně již 120 let
V letošním roce oslavíme už 120
let činnosti Sboru dobrovolných
hasičů v Lubné, a to konkrétně
18. 8. 2018, kdy bude uspořádána slavnostní schůze a kdy spolu
s okolními sbory položíme věnce
na památku padlých spoluobčanů u obecního úřadu a na hřbitově v Lubné.
Druhou zářijovou sobotu (8. 9.)
to pak můžeme oslavit všichni při
již třetím ročníku Vaření kotlíkových gulášů za kulturním domem
v Lubné – takže nevařte doma
a přijďte určitě ochutnat. A všechny nadšené gulášové kuchaře zveme, ať si s námi přijdou uvařit svůj

oblíbený gulášový recept. Pro registraci týmu a informace můžete
kontaktovat Libora Kochaníčka
na čísle +420 731 498 460.
To by bylo rozdělávání ohňů.
Jejich hašení jsme si v uplynulém
roce vyzkoušeli po delší době naostro, a to přímo při požáru zahradního altánu a pergoly v čísle 146. Aneb není nad to, když
velitel obětuje zahradu pro tým.
Místní hasiči přijeli k požáru jako
první a pomohli s dohašením ještě před příjezdem profesionálů
z Kroměříže. I přes nízkou intenzitu přípravy jsme tedy prokázali,
že náš tým je stále schopný zásawww.obeclubna.cz

hu a v případě živelných pohrom
podobného typu má svou nezastupitelnou roli.
Stejně jako letos pro vás příští rok uspořádáme i tradiční maškarní karneval – letos nás navštívili i klauni z cirkusu Miťo a také
rytířská skupina Berendal s naším členem Davidem Škrabalem.
Co si budeme povídat, všude jiskry a klaunské nosy jenom lítaly.
Pro další podrobnosti sledujte naše internetové stránky www.
sdhlubna.cz nebo náš účet SDH
Lubná na Facebooku.
František Brázdilík,
za SDH Lubná

Provozní doba Sociální poradny
Ambulance Ztracená 63, Kroměříž

Sociální poradna je jednou ze služeb Charity Kroměříž. Sociální poradna poskytuje BEZPLATNÉ sociálně-právní poradenství v mnoha
oblastech.
Klientům pomáháme řešit záležitosti ohledně sociálních dávek,
opatrovnictví, pomáháme s rodinnou problematikou – rozvod, svěření dětí do péče, výživné, můžeme
pomoci s kontakty na azylové domy
a ubytovny, v problematice nájemních vztahů, majetkoprávních vztahů, dědictví, ochrana spotřebitele, …
Největší část našeho poradenství
tvoří poradenství dluhové. Pomáháme klientům s dluhovou analýzou, zjišťováním dluhů, sepisováním
splátkových kalendářů, komunikací
s věřiteli, poradenství v oblasti exekucí, zastavení exekuce, podmínky
a příprava na osobní bankrot, vymáhání dluhů z pozice věřitele, atd.
Klientům pomáháme se sepisováním různých dokumentů
a podkladů, ale také třeba jen tím, že si je vyslechneme a mohou si o svém
problému popovídat s někým nezávislým a nezaujatým.
Veškeré naše poradenství je ze zákona bezplatné. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a informace o jednotlivých případech dále nepředáváme.
Pokud to řešení problému vyžaduje, můžeme po
souhlasu klienta věc konzultovat s některým z úřadů nebo institucí.
Mezi instituce, se kterými spolupracujeme, patří
sociální odbor, OSPOD,
soudy, exekutorské úřady,
věřitelé, opatrovníci, měst-

Terén
Chropyně 9.00 – 13.00

Pondělí

9.00 – 12.00

12.30 – 16.00

(1x za 14 dní)
Úterý

9.00 – 12.00

12.30 – 14.00

Středa

9.00 – 12.00

12.30 – 16.00

Čtvrtek
Pátek

Hulín 9.00 – 14.00
Zdounky 9.30 – 14.00

Pro klienty zavřeno
9.00 – 11.00

ské a obecní úřady apod.
V loňském roce jsme řešili v poradně 610 případů, 2041 osob se na
nás obrátilo v rámci kontaktu, proběhlo 1541 intervencí = setkání s klienty, práce s klienty nám zabrala
1988 hodin, včetně přípravy a práce na podkladech pro klienty.
Sociální poradna má kancelář
v Kroměříži, ale funguje i v terénu, a to ve městech a obcích Hulín, Zdounky a Chropyně. Klienty

máme na objednání z důvodu velké
časové vytíženosti. Pokud máte pocit, že bychom Vám, Vašim blízkým
nebo známým mohli pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám
pomůžeme.
Kontakty na nás jsou:
Tel.: 573 330 013
Mobil: 733 755 847
e-mail: socialni.poradna@kromeriz.
charita.cz
Bc. Jana Pospíšilová
vedoucí Sociální poradny

Foto: Charita Kroměříž.
www.obeclubna.cz
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Divadlo v Lubné

Divadlo v Lubné

Lidé v Lubné se dovedli vždy bavit.
V minulých
časech působil v naší
obci ochotnický spolek
vedený režisérem Ferdinandem
Daňkem.
Nastudovali hned několik divadelních her.
Snad největší
úspěch mělo
v r. 1963 uvedení dramatu „Maryša“.
Mimo naši
obec sehráli tuto hru ve Zdounkách, v Troubkách a v Šelešovicích. Ani dnes není lubenský vyznavač tohoto druhu umění ochuzen. Na pozvání obce k nám každý rok zavítá ochotnický soubor např. z Kojetína, Pivína či Uherského Brodu.
Jitka Šáchová

Foto: Archív B. Šáchové.

Společenská kronika
Červenec

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018 oslaví nebo již oslavili krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100 …

Klásek Jiří

65

Únor
Chocholatý Vladimír
Kahajová Růžena
Smýkalová Anna
Tvrdý František

Kováč Jan
Polišenská Libuše

60

85

Prosinec

Navždy nás opustili
leden – prosinec 2017

65
85

70
85

Listopad

Škrabal Jaroslav
65

70
60

Říjen

60

Červen
Foto: Archív B. Šáchové.

Šimková Kateřina
Škrabal Vít

Čablová Milada
Klásková Alena
Loučka Lubomír

Květen
Skácel Zdeněk

Rybenský Milan

Chytilová Miroslava
Švec Jaroslav

Duben
Rybenská Milada

85
70

Srpen

90
80
75
85

Březen
Kochaníčková Dana

Malenovská Libuše
Soldánová Oldřiška

Září

Leden

www.obeclubna.cz
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Černák Stanislav
Brázdilík Antonín
www.obeclubna.cz

80
65
65

70
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Narození 2017

Svatby 2017

Děti narozené v roce 2017

Svatba v roce 2017

Tereza Škrabalová - narozena červenec 2017.

Iva Škrabalová a Dušan Šprňa, Lubná.
Svatební obřad se konal v srpnu 2017 v Lubné.
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