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Slovo starosty

V rámci oslav 60 let fotbalu v Lubné nastoupil proti našemu místnímu týmu slavný SIGI TEAM. Foto: I. Šácha

Vážení spoluobčané,
dovoluji si po roční pauze opět vzít úvodní slovo
naší ročenky, abych Vás pozdravil a stručně připomněl průběh minulého roku. Než tak učiním, musím se zmínit o první téměř polovině tohoto roku.
Nechci Vás unavovat podrobným popisováním
situace, kterou všichni prožíváme a která se týká
téměř celého světa, jen pár poznatků. 12. března
byl vyhlášen nouzový stav na území celé ČR, a to
znamenalo a ještě znamená, že byly zrušeny nebo
omezeny aktivity v kulturním, sportovním, ale zejména v ekonomickém a osobním životě každého
z nás. Většinou se v krizových situacích více projevují vlastnosti a povahy jednotlivců, zvláště pokud
se jim sáhne na osobní práva nebo omezení pohybu
a dodržování restriktivních opatření. Bohužel i to je
součást krizových stavů a s tím se nedá nic dělat.
V této souvislosti musím zmínit, a to velmi rád, že
občané naší obce velmi rychle pochopili závažnost
situace a ukázkově dodržovali nařízení a doporučení, která průběžně nastávala. Nemohu také zapomenout na tu část obyvatel, kteří na mou výzvu nebo
i spontánně přiložili ruku k dílu a pomohli mi obyvatelstvo vybavit zdravotnickým materiálem. Všem

vám patří upřímné poděkování, protože jen vy jste
byli mou pomocí a oporou, a to prohlašuji s plnou
odpovědností. Rád bych předal dík i orgánům, které
mají být v krizových situacích těmi odbornými rádci
a pomocníky pro obce, ale to se nestalo, takže není
za co děkovat.
Samozřejmě jako každý rok tak i letos jsme měli
v plánu realizovat určité investice. Vzhledem k ekonomické situaci, která nastala, jsme nuceni omezit
financování v této oblasti a budeme realizovat jen
jednu akci, a to rekonstrukci elektroinstalace a podhledů na kulturním domě za podpory 1. mil. Kč od
Zlínského kraje, která nám již byla schválena krajským zastupitelstvem. Probíhá také projektování
poldru č. 6 na Kostelanském potoce, jehož výstavba
by mohla být realizována v roce 2021.
Co se týká investičního roku 2019, tak se jednalo
zejména o dofinancování akcí, které byly ukončeny
v závěru roku 2018 a byly zmíněny v minulém vydání. Nemohu nezmínit, že byla zkolaudovaná kompostárna a zahájen její provoz. I přes všechny různé
černé scénáře některých občanů, ale i zastupitelů
musím konstatovat, že se nenaplnily. Kompostárna
plní svůj účel velmi dobrým způsobem, materiálu ke
zpracování je dostatek a už nyní v květnu je ho
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tolik, co bylo za celý minulý rok. Velmi dobrým doplňkem při zpracování biologického odpadu je shromažďování a následné štěpkování dřevního odpadu.
Činnost kompostárny se také výrazně projevila tím,
že téměř vymizelo spalování tohoto odpadu na soukromých i veřejných pozemcích a dým a zápach nás
neobtěžuje. Ale výjimky se ještě najdou a tímto je
důrazně žádám, aby respektovali pravidla příjemného soužití, a to nejen v této oblasti.
Na závěr si dovolím vyslovit přání, abychom se
mohli co nejdřív vrátit k normálnímu způsobu života, sešli se třeba jen u toho „točeného“ a když situace
dovolí, tak při větší obecní akci.
Přeji všem to nejdůležitější, pevné zdraví!
Jan Kováč,
starosta obce

Otázky a odpovědi
kolem odpadů

2020

Kam patří CD, DVD nebo videokazety?
Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety
odvezte nejlépe na sběrný dvůr.
Kam patří malé baterie, tzv. monočlánky?
Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný
odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou
případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečišťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků
navíc do budovy místního obecního úřadu, za dveřmi objevíte zelenou nádobu, která je na vybité baterie určena. Pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale
navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých
baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy,
které mohou sloužit k výrobě nových produktů.
Co mám dělat s nebezpečným odpadem?
Sběr nebezpečného odpadu, např. baterie, chemikálie, zářivky, výbojky, televizory, lednice, pneumatiky apod. naše obec organizuje dvakrát ročně.
Sledujte zprávy z obce, ať již na webových stránkách, formou SMS, nebo hlášení obecního rozhlasu.
V loňském roce se vytřídilo 488 kg nebezpečného
odpadu, z toho 379 kg pneumatik.

Hospodaření obce
Lubná r. 2019
Příjmy daňové
Příjmy nedaňové

7 284 424,00 Kč
964 787,00 Kč

Příjmy celkem

8 249 211,00 Kč

Výdaje celkem

6 928 612,00 Kč

z toho nejvýznamnější investice:			
Doplatek komunikace za
kulturním domem

1 057 726,00 Kč

Splátka kanalizace spol. VAK
Kroměříž

94 821,00 Kč

Veřejné osvětlení - prodloužení
na parkoviště u KD

69 503,00 Kč

Doplatek a kolaudace
kompostárny
Projekt pro výběrové řízení poldr
č.6

515 284,00 Kč
20 570,00 Kč

Co mám dělat s hliníkovými a kovovými obaly,
plechovkami?

Pravidelná splátka investičního
úvěru

Kovové a hliníkové obaly odhazujte do sběrných
nádob nebo kontejnerů určených pro sběr kovů.

Překopávač na kompostárnu

296 450,00 Kč

Malotraktor s čelním nakladačem

135 000,00 Kč

Úroky z úvěru

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem
v domácnosti a obalem od oleje?

96 595,00 Kč

Jan Kováč,
starosta obce

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na
tříděný odpad?
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1 000 008,00 Kč

Potřebujete poradit v oblasti sociálních služeb?
Nevíte si rady s vyplněním formulářů, žádostí
a jednáním s úřady, lékaři v této oblasti? Máme
pro Vás řešení. V letošním roce využila naše obec
služeb koordinátorky podpory paní Evy Navrátilové z Kostelan. Obec Kostelany vyhověla na
základě iniciativy MAS Hříběcí hory pomoci starostům obcí při řešení sociálních problémů některých spoluobčanů a získala finanční prostředky na
projekt EU a MPSV. Paní Navrátilová působí na
území MAS Hříběcí hory již něco přes rok a zkušenosti jsou výborné. Podpora se týká jak osob
se sníženou soběstačností, tak i pomoci pečujícím
osobám. Služba v praxi funguje tak, že starostovi
Janu Kováčovi nebo místostarostce Jitce Šáchové
sdělíte výše popsané potřeby, ti zkontaktují koordinátorku a ta následně vše řeší s lidmi nebo
rodinou, a to zcela bezplatně. Občané a starostové obcí Počenice, Kostelany, Zlobice, Lutopecny
a hlavně Ti, kteří tuto pomoc poznali, si ji pochvalují. Věříme, že tato nová služba si získá zájemce
i u nás a povede ke zvyšování kvality života obyvatel naší obce.

Další výdaje obce tvoří především provozní náklady. Sem patří údržba zeleně, běžná údržba
budov, hřbitova a hřiště, nákup drobného spotřebního materiálu, nákup energií, platy zaměstnanců
obce a zastupitelů apod.

Přineste ho na kompostárnu v Lubné. Otevřeno každou sobotu od 17 do 18 hodin. Olej musí být zbaven
hrubších nečistot, přefiltrujte ho ještě doma. Zde ho
nalijete do připravené nádoby, kterou si pravidelně
odváží soukromá firma a za tento odpad obci platí.

Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat
zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad, pokud je objemný,
využijte kontejnery na velkoobjemový odpad, který
obec přistavuje dvakrát ročně.

Koordinátorka
sociální pomoci aneb
nejste v tom sami!

www.hribecihory.cz

Kontaktní telefony:
www.jaktridit.cz

Jitka Šáchová,
místostarostka obce

Starosta obce Lubná Ing. Jan Kováč
tel.: 724 189 505
Místostarostka obce Lubná Bc. Jitka Šáchová
tel.: 721 189 652
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Historické povodně
8. července 1915 postižena byla naše obec povodní. O 10. hodině večer strhla se nad zdejším krajem
prudká bouře, spousty vody lily se z mračen a za půl
hodiny rozvodnil se potok tak, že voda vystoupila
z břehů a brala s sebou, co na cestě našla. U mostu
na horním konci nakupila se hromada dříví, desek,
trámů, voda se následkem toho v proudu zarazila
a hledala cestu jinudy. Našla ji, a sice vpravo přes
silnici na druhou stranu. Narazila na domky tam
stojící a vnikla do síní, světnic a všech místností.
Domky číslo 87 a 121 podlehly dravému proudu
a oba se sesunuly. Naštěstí domek číslo 87 obydlen
nebyl, takže v něm nikdo nezahynul. Takové štěstí
ale obyvatelé vedlejšího domku neměli. V domku
číslo 121, kde bydlela Láníková Marie, vdova se
svou starou matkou a děvčátkem sestřiným, pohltila voda dva lidské životy. Když voda počala vnikati do síně a světnice, snažily se obě ženy s děvčetem zachrániti na komoře. Zatím ale voda podemlela zdi domku, základy se zakolísaly a domek se
sesunul do vody. Stařenka i s děvčátkem utonuly
ve vodě a Láníková Marie zachránila se šťastnou
náhodou na trámu, majíc pod sebou vodu a v ní
utopenou matku a děvčátko. Zachraňovací práce
stěží mohly být prováděny, protože panovala čirá
tma a lidé nevěděli, kam se dříve obrátit, na všech
stranách ozývaly se výkřiky o pomoc. Na horním
konci zničeny byly 4 a na dolním 3 domky. Mimo
to ještě 8 stavení bylo značně poškozeno. Voda odnesla s sebou vše: dříví, desky, trámy, ploty, nářadí, nábytek a také seno z luk. Škoda, která byla
touto povodní způsobena, byla odhadnuta úřední
komisí na 300.000 Kč.
Přívalové deště a lokální záplavy trápily naši obec
odedávna. Toto byl úryvek z prvního dílu obecní
kroniky, kterou sepsal řídící učitel Antonín Mrhálek. Místní lidé si začali uvědomovat lokalitu, hydrologické i geografické podmínky v Lubné i hrozící nebezpečí opakujících se povodní.
Dne 6. února 1927 uspořádal místní osvětový
sbor přednášku. Řečníci, profesoři hospodářské
školy v Kroměříži, Zavřel a Filipský přednášeli
4

zněl na 600.000 Kč a mimo to, po několik let za
sebou panovalo příznivé počasí, nálada pro odvodňování velmi poklesla a záležitost byla odložena na
dobu pozdější.
Přívalové deště ohrozily obec ještě několikrát.
V posledních letech udeřila blesková povodeň
a napáchala škody ve větším rozsahu: v r. 1997,
v r. 2002, v r. 2007, v červnu 2012, v červenci 2016
a srpnu 2019 během jednoho týdne dokonce opakovaně.

Povodně v r. 2012. Foto: J. Zapletalová

Při povodni v roce 2007 došlo vlivem extrémní
srážky spadlé na území Lubné k zatopení především horní části obce. Jednalo se o bleskovou povodeň, která trvala řádově desítky minut. Došlo
k vybřežení vody z koryta potoka Trňák a jeho přítoku - Kostelanského potoka. Kromě toho vzniklo
i několik soustředěných proudů povrchové vody ze
svahů nad obcí, které zatopily domy stojící výrazně nad úrovní koryta vodních toků. Zasažena byla
mimo rodinné domy i farma. Kritickým místem

Poslední červencový den 2016 zasáhla naši obec povodeň.
Foto: J. Zapletalová

o melioraci. Přednášku sledovali místní lidé se zájmem. Všeobecná potřeba odvodnění pozemků přiměla občany k založení místního odvodňovacího
výboru, který byl pověřen k vykonání předběžných
prací. Dne 17. května 1928 přijel z Brna do zdejší
obce inženýr Dolina za účelem zjištění pozemků
v lubenském katastru k odvodnění potřebných. Po
vyměření a prozkoumání jakosti půdy v jednotlivých tratích odejel do Brna, kde byly vyhotoveny
plány a rozpočty na odvodnění pozemků. V červenci roku 1929 bylo jednáno na valné hromadě
o odvodňování pozemků v katastru obce Lubná.
Poněvadž rozpočet za odvodnění cca 170 ha polí

Při likvidaci škod po přívalových deštích v r. 2016 místní
občané ochotně pomáhají sousedům. Foto: J. Šáchová

potom byl soutok Trňáku a Kostelanského potoka
u domu č. p. 174. Směs vody a spláchnuté zeminy
proudila po silnici a jeho hloubka dosahovala cca
0,5 m. Povodeň zanesla bahnem sklepy, chodby
a pozemky zasažených nemovitostí, značně znečištěny byly i obecní komunikace. Povodeň v roce
2012 měla obdobný charakter jako předchozí
z roku 2007. V té době ovšem pomohl zachytit část
přívalu nově zbudovaný poldr č. 4 na Hradském
potoce, tudíž nedošlo k zatopení části obce z tohoto
směru. Stejně tak pomohl ochránit obec poldr č. 1
na Ploštinovém potoce (směr Újezdsko) zbudovaný v 70. letech.
Vedení obce podniklo již v minulosti několik
kroků ke zmírnění situace. V rámci katastrálního
území naší obce byla řešena ochrana intravilánu před povrchovým soustředěným odtokem vod
z přívalových dešťů a provázanost těchto opatření
v návaznosti na okolní katastrální území v rámec
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lubná u Kroměříže a Vrbka u Sulimova (r. 2011). V roce 2011
proběhla výstavba poldru č. 4 na Hradském potoce.
Součástí tohoto vodního díla byly vytvořeny dvě
samostatné tůně a mokřad a dále byla provedena revitalizace části vodního toku pod poldrem. V roce
2018 proběhla výstavba polní cesty a svodného příkopu, kterou financovala ČR. Realizace této stavby
vyplynula z pozemkových úprav – z plánu společných zařízení. V letošním roce zadalo vedení obce
zpracování projektové dokumentace k vybudování poldru č. 6 na Kostelanském potoce jako další
možnou etapu vyplývající z plánu společných zařízení. V případě realizace výstavby tohoto poldru
bude obec z jižní části směrem k přehradě chráněna
zejména před již zmiňovanými přívalovými dešti.
Výhledově se uvažuje s budováním poldrů č. 3 –
Potok Rybníček, č. 5 – tok od Vrbky (pila Lubná)
a obnově poldru č. 2 – Ploštinový potok, Kopánky. Souhrnně by tedy mohlo být v povodí Trňáku
a Kostelanského potoka celkem 6 suchých poldrů.
Jitka Šáchová,
místostarostka obce
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Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je vždycky prima
Mateřskou školu
v Lubné navštěvuje v tomto
školním roce 19
dětí. Děti jsou
převážně místní,
ale chodí k nám
i děti z okolí (Velké Těšany, Soběsuky, Karolín). Věkové složení dětí je
od 2,5 let do 7 let.

V zimě si rádi užíváme sněhu, stavíme
sněhuláky, koulujeme se a hrajeme si
se sněhem. Letos nás
ovšem zima příliš
nepotěšila a sněhové
radovánky jsme si bohužel neužili tak, jak
bychom chtěli. Ale
zato karneval jsme
prožili na výbornou,
dokonce jsme si připravili i občerstvení.

Ve školce si rádi
připravíme i něco
dobrého a zdravého
na zub - s dětmi
jsme dělali bramborové placky a ovocný nápoj.

Podzim je krásně
barevný a nabízí příležitosti k různým
aktivitám. Rádi chodíme na procházky.
Na podzim se spousta zvířátek začíná
připravovat k zimnímu spánku. A i děti
vyráběly broučky,
které si potom šly
uspat do lesa.

Personál mateřské školy zůstal nezměněn, ředitelkou MŠ je Bc. Květoslava Opravilová, učitelkou
Marcela Daňková a školnicí je Renata Mynářová.
Provoz mateřské školy byl v tomto školním roce
prodloužen, otevřeno je od 6.45 do 15.45 hod.
Naší snahou je rozvíjet osobnost dítěte po všech
stránkách, snažíme se respektovat jeho individualitu a poskytnout mu bezpečnou náruč tak, aby se
ve školce cítilo dobře a rádo se do ní vracelo. Nejen že děti vzděláváme, ale snažíme se i o navázání dobré spolupráce s rodiči. Pořádáme různé akce
pro děti a jejich rodiče, spolupracujeme s obcí
a snažíme se dětem obohatit program během dne.
A jaké jsme měli akce v tomto školním roce?
„Draku, draku,
vyleť výše, ještě výš, neboj se,
že mezi mraky
zabloudíš“ přejí
si všechny děti,
když na podzim
společně pouštíme draky a opékáme špekáčky.

Nejkrásnějším obdobím
pro děti je období „adventu a Vánoc“. S dětmi jej ve školce prožíváme velmi intenzivně.
Těšíme se a zároveň
se i trochu bojíme příchodu Mikuláše a jeho
družiny. Zato vánoční besídku, rozbalování dárečků
a výrobu vánoční
výzdoby si vždy
užíváme plnými
doušky.

Kromě toho také jezdíme jednou za 14 dní se
staršími dětmi cvičit na TJ Slávii do Kroměříže.
Děti rády cvičí, poznají tak prostředí velké tělocvičny a naučí se i cestovat autobusem. Jednou
měsíčně k nám dojíždí zubní preventista pan Forejt, který děti učí pomocí hry správnou dentální
hygienu.
Zvláštní pozornost je věnována i samotným
předškolákům. Jednou za 14 dní mají tzv. „Zdravé pískání na flétnu“, kdy se učí správnou techniku dýchání, která je velmi důležitá. Také mají
i přípravu na školu, kde prostřednictvím různých
cvičení rozvíjíme potřebné dovednosti, vědomosti a schopnosti, které jsou důležité pro nástup
do základní školy. Jezdíme i do Muzea Kroměřížska na různé zajímavé vzdělávací programy.
Letos jsme absolvovali vzdělávací program
„Společenství hmyzu“

a vánoční program,
kde jsme si i vyzkoušeli různé vánoční tradice
a zvyky.

A to ještě není všechno. Spolupracujeme s Mateřskou školou ve Velkých Těšanech, kam pravidelně jezdíme. Do mateřské školy jezdí i nejrůznější vzdělávací programy, divadelní a kouzelnická představení. Ke konci školního roku
připravujeme besídku pro maminky a tatínky,
jezdíme na výlety a velkou školkovou akci, kterou je rozloučení s předškoláky.

Proto si na závěr
troufám říci, stejně
jako na začátku
článku, že Jaro,
léto, podzim,
zima, ve školce
je vždycky
prima.

Všechny fotografie z našich akcí najdete na našich
internetových stránkách - www.skolkalubna.cz.

Bc. Květoslava Opravilová,
ředitelka MŠ Lubná
6
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Informace o sezoně 2019–2020 oddílu
stolního tenisu Obecního úřadu Lubná

Na tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise se žáci každoročně těší. Na tom posledním si poměřili síly nejen mezi sebou,
ale i s pozvanými hosty z oddílu Slavia Kroměříž.
Foto: J. Šáchová

Do sezony jsme vstupovali v počtu 23 členů /10
dospělých, 8 žáků, 5 nejmladších v přípravce/
s velkými nadějemi a důvěrou v jejich stoupající
výkonnost. Největší pozornost se opět věnovala
výchově nejmladších členů oddílu, jak přípravce, tak registrovaných žáků. Přes dílčí úspěchy
na okresních přeborech mládeže, kde v kategorii
čtyřhry žákyň získala Anička Šáchová spolu s Nelou Štětinovou ze Slávie Kroměříž titul okresních
přebornic, dvojice Daněk Filip a Gabrhelík Lukáš
skončili v téže kategorii na druhém místě, v kategorii starších žáků skončil Daněk Filip rovněž na
druhém místě, v kategorii mladších žákyň Anička
Šáchová skončila na 3. místě /kategorii nejmladších žákyň vyhrála/, družstvo žáků ve složení Daněk, Gabrhelík, Kozelský obsadilo 2. místo a konečně totéž družstvo vybojovalo v kategorii dorostenců 3. místo se nepodařilo vytvořit dostatečnou
základnu pro další výkonnostní rozvoj. 5 holek
v přípravce začalo sezonu ve velkém stylu, v tréninkovém procesu se udržely jenom 2 - Anička
Šáchová a Laura Bartolšicová, z žáků se prosadil
jediný - Daněk Filip sehrál řadu úspěšných zápasů nejen v žákovské lize, ale taky mezi dospělými
za mužstva C a dokonce i A. V rámci kraje skončil neúplnou sezonu na krásném 20. místě ve své
kategorii. V žákovské lize po loňském vítězství
debutovali naděje Šáchová Anička, Mynář Mirek a Mazel Matěj, takže 6. místo se dá označit za
8

úspěch, ale výsledky C mužstva, které bylo původně sestaveno jako farma mladých, totálně zklamalo především slabou účastí žáků v jednotlivých zápasech, takže poslední místo v soutěži Okresního
přeboru II. dospělých se nakonec ukázalo logickým. Mužstva mužů splnila očekávání /A skončilo
na 4 místě, B na místě 9., což znamená udržení
v soutěži OP I./, ale pro nás všechny je varovný
stav připravenosti mládeže, který není dobrý. Na
výsledku nic nemění současná situace v naší zemi,
která nedovolila dokončit soutěže, s největší pravděpodobností budou všechny průběžné výsledky
prohlášeny okresním vedením za konečné, takže
je třeba si jenom přát, aby následující sezona se
povedla lépe. Představitelé obecního úřadu nám
k tomu vytvářejí výborné podmínky, které nám
jiné oddíly nejen v okrese můžou jenom závidět,
a je jenom na nás, nakolik budeme schopni této
situace využít.
Polách Libor,
předseda oddílu ST Lubná

Rok s mladými hasiči
6. dubna to byl přesně rok, co jsme v naší hasičské zbrojnici v Lubné uspořádali nábor dětí do
obnoveného kroužku mladých hasičů. Přihlásilo
se celkem 10 dětí, které se o týden později zúčastnily našeho prvního společného tréninku. Od
té doby trénujeme poctivě každý pátek. Za minulý rok jsme se zúčastnili mnoha akcí. Naše první
akce, kde jsme se ukázali, bylo Sportovní odpoledne pro děti konané dne 23. června za Kulturním domem v Lubné, kde jsme předvedli požární útok. Také jsme navštívili Nětčice, kde jsme
též soutěžili v požárním útoku. Tady jsme se sice
neumístili, ale jak říkáme, není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se a hlavně si to užít. Dále jsme si
vyzkoušeli branné závody, kde naši mladí hasiči prokázali vše, co se naučili z různých odvětví
naší hasičské disciplíny. V těchto závodech jsme
se nejlépe umístili v Koryčanech, kde jsme obsadili krásné 5. místo. V zimním období zase probíhaly uzlovací soutěže. Naše činnost ovšem není
zaměřena pouze na sportovní soutěže a klání. Za
rok, co fungujeme, jsme také uspořádali několik
brigád, zúčastnili se vaření kotlíkových gulášů
v Lubné, navštívili profesionální hasiče v Otrokovicích a také jsme si díky obci mohli vyzkoušet
lezeckou stěnu na Kostelanech nebo si užít vánoční večírek.

Mladí hasiči na IV. ročníku vaření kotlíkového guláše.
Foto: J. Šáchová

Vítězové kategorie smíšená čtyřhra ve Vánočním turnaji:
Vladislav a Martin Hilšerovi. Foto: J. Šáchová

Přes Vánoce jsme si dali krátkou pauzu a v lednu
se dali opět do práce. Vydali jsme se na několik
akcí v rámci výletu. Určitě nesmíme zapomenout
na uzlovací soutěž ve Kvasicích, kde jsme získali

krásné 3. místo. Poté jsme se věnovali přípravě na
karneval, na kterém jsme vystoupili s naší scénkou, která byla o činnosti hasičů a celkově o jejich práci. Ukázali se zde naši členové včetně vedoucích. Bohužel v březnu jsme museli naše tréninky a veškerou činnost mladých hasičů přerušit
kvůli epidemii. A tak již netrpělivě očekáváme,
kdy se budeme moci opět všichni setkat a vrhnout
se zpátky do naší činnosti.

Mladí hasiči by rádi uvítali nové dopravní vozidlo.
Foto: SDH Lubná

Od doby, co jsme začali, se samozřejmě stalo, že
nám některé děti odešly. Zato jsme ale několik
nových členů získali. Nyní máme celkově 11 mladých hasičů ve věkovém rozmezí od 5 do 14 let.
Letos někteří z nich dosáhnou 15 let, takže se již
nebudou moci zapojit do soutěží. Ovšem jistě nás
jen tak neopustí a budou s námi i nadále třeba jako
instruktoři nebo dorost.
Také neustále přijímáme nové členy, kteří mají
zájem o hasičský kroužek, chtějí si zasportovat,
účastnit se s námi spousty soutěží, pomoci týmu
k vítězství, ale hlavně si s ostatními užít spoustu zábavy. Trénujeme každý pátek od 17 hodin
v hasičské zbrojnici nebo na naší dráze. Přijďte za
námi! Čeká na Vás úžasný kolektiv.
David Škrabal,
vedoucí kolektivu mladých hasičů
9
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Rok 2019 v FK Lubná 1959
Muži zakončili jarní část sezony na solidním 7. místě se ziskem 35 bodů. Nejlepším střelcem týmu se
stal Petr Chýla s 9 přesnými zásahy. Tým také došel
do semifinále poháru OFS, ve kterém po smolném
závěru utkání podlehl na penalty rezervě Kvasic.
První polovina nové sezony se našim hráčům vydařila, v zimní přestávce se družina Bronislava Železníka umístila na 2. místě (30 bodů) se ztrátou 4 bodů
na vedoucí Němčice. Tým předváděl velmi dobré
výkony, důkazem je nejméně inkasovaných branek
v celé soutěži (16) a třetí nejvyšší počet vstřelených
branek (44). Nejlepším střelcem týmu a celkově
druhým nejlepším střelce soutěže se stal Michal Horák se 14 brankami. Mužstvo opět postoupilo do semifinále poháru OFS, kde se měla uskutečnit repríza
loňského utkání ve Kvasicích.

Zdar a sílu přejí
hasiči Lubná

na fotbalové hřiště. Hned po poledni sehrála utkání
naše přípravka s TJ Těšnovice a následně nastoupil
slavný SIGITEAM proti místnímu týmu Lubné. Po
krátké autogramiádě se na hřišti ukázali starší páni
vs FK Admira Hulín. Oslavy vyvrcholily taneční zábavou Expo& Pension za kulturním domem.
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 a přikládají ruku k dílu.
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František Brázdilík ml.

SDH Lubná červenec 2019. Foto J. Šáchová

Mše svatá
a znovuvysvěcení
kříže z r. 1913

Začátkem července loňského roku jsme uspořádali slavnostní mši svatou pod otevřeným nebem ku
příležitosti znovuvysvěcení křížku u lubenského
hřbitova. Akce se zdařila a zúčastněným se natolik líbila, že jsme se shodli na tom udělat z ní
každoroční tradici. Věříme tedy (u křesťanů to ani
jinak nejde), že to bude možné i letos a podmínky
tomu budou v červenci nakloněny.

Koncem roku proběhl tradiční vánoční a silvestrovský fotbálek.

Samozřejmě nemůžeme zapomenout na oslavy
výročí 60. let lubenského fotbalu, které se konaly 13. 7. 2019. Dopoledne se uskutečnila výroční schůze klubu v kulturním domě, kde předseda
klubu a starosta obce předali ocenění zasloužilým
hráčům a funkcionářům. Poté se program přesunul

Pro další podrobnosti sledujte naše internetové
stránky www.sdhlubna.cz nebo události na našem
facebookovém účtu SDH Lubná.

Jakub Musil,
muskaat@email.cz

Starší přípravka se umístila v jarní části sezony na
celkovém 5. místě okresního přeboru skupiny B,
což bylo pro svěřence trenérů Jaroslava Škrabala a Miroslava Mynáře poměrně slušné umístění.
Nejlepším střelcem týmu byl Adam Brázdil se 33
přesnými zásahy. V letní pauze se naše kategorie
starší přípravky rozhodla pro vzájemnou spolupráci
se sousedními Těšnovicemi. Jejich spojené družstvo
po odehrané podzimní části sezony obsadilo pěkné
3. místo okresního přeboru skupiny B. Nejlepším
střelcem týmu je Michal Šívara se 44 góly. Zde bych
chtěl jménem vedení FK Lubná 1959 strašně moc
poděkovat v první řadě trenérům, ale také rodičům
a všem těm, kteří se jakkoliv zapojují do chodu naší
mládeže. Velmi si této nejednoduché práce vážíme.

Jak jistě všichni dobře víte, ke dni 8. 4. 2020 vydal
FAČR rozhodnutí o ukončení všech amatérských
soutěží. To znamená, že rozehraná sezona se dále
dohrávat nebude. Pořadí týmů v tabulce zůstane
platné, podle stavu k 8. 4. 2020. Kluby ovšem nepostupují ani nesestupují.

Rok se s rokem sešel a naštěstí se nám ještě v poklidném únoru podařilo uspořádat tradiční dětský
maškarní bál. Stihli jsme to, stejně jako vodění
medvěda, ještě v době, kdy se to mohlo. Pokud
bude postupné uvolňování hygienických pravidel
zdárně pokračovat, snad se zadaří i příští rok. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Co se podzimu týče, tak jsme si poměrně jistí, že
Mikuláš a jeho maskovaná družina navštíví naši
obec i letos, neb na jeho hustý plnovous plný nanovláken a pravděpodobně i koloidního stříbra je
nějaký koronavirus krátký - o čertech a andělovi ani nemluvě. Pokud chřipková sezóna neskolí
medvěda (tak jako před pár lety), určitě přijde za
rok i ten. No a o dětský karneval se nakonec bát
také nemusíme – vždyť i letos bylo na plakátech
napsáno – Sportovní odpoledne v maskách. Aneb
kdo je připraven, není překvapen. Takže všem
hodně sil a energie – alespoň tolik, kolik měli
v loňském roce naši mladí hasiči, a všem “ Lubeňákům“ jedno hasičské Nazdar!

Oslavy 60 let fotbalu v Lubné 13. července 2019.
Foto: Jitka a Ivo Šáchovi

15. ročník

Memoriál Ing. Simona Musila
11. červenec 2020
FK Lubná 1959, SK HS Kroměříž U19, SK
Baťov, TJ Zdounky
Srdečně zvou pořadatelé!

Další akce, kterou nám snad viry nepřekazí, je už
pátý ročník Vaření kotlíkových gulášů za kulturním domem v Lubné. Vloni jsme úspěšně uspořádali čtverku a protože dobrých gulášů není nikdy dost, doufejme, že uvidíme nejspíš letos na
podzim obzvláště ohnivé recepty, které vypálí
vše silou poctivé cibule a papriček. Snad vypálí
jen viry, ale nikomu nepropálí kotel. Všechny kuchtíky a provozovatele gulášových kotlů a kotlíků
tedy zveme, ať si připraví svůj zaručený recept.
Den D nastane letos 12. září - prostě tradičně druhou sobotu v září. Pro registraci týmů a informace
můžete kontaktovat našeho gulášového guru Libora Kochaníčka na čísle +420 731 498 460.

Mše svatá proběhla za krásného letního počasí.
Foto: J. Šáchová

Již před pěti lety, v roce 2016, proběhla u nás,
v Lubné, oprava a přemístění kamenného pískovcového kříže. Mnozí si jistě pamatují, že kříž
dříve stával před domem Gabrhelíkových. Nyní
dostal nové, náležitější místo, hned u vjezdu do
naší obce, naproti hřbitovu. Bylo třeba tento kříž
i s jeho novým místem vysvětit.
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Našli jsme krásný termín, hned první neděli v červenci 2019, po svátcích Cyrila a Metoděje. Naši
dobrovolní hasiči přivezli lavice a postavili stany,
aby nás nepřekvapily rozmary počasí. Byli velmi
ochotní, moc jim za to děkujeme :-)
Pan farář P. Mgr. Marek Franciszek Jarosz sloužil
mši svatou a na závěr posvětil kříž i místo, kde
stojí. Mimo jiné pochválil umístění kříže hned při
vjezdu do obce. Kříž jako první vždy uvítá všechny návštěvníky Lubné a současně připomene naše
dlouholeté křesťanské kořeny.
Celou slavnost hudebně doprovázel zlámanský sbor
složený z dětí z farnosti pod vedením Mgr. Soňky
Čermákové.
Myslím, že se nám podařilo uskutečnit pěkné
setkání občanů Lubné s farníky z okolních obcí.
A proto se budeme snažit obnovit tradici alespoň
jednou do roka uspořádat v létě mši svatou přímo
v Lubné pro duchovní posilu našich občanů.
Adéla Ševčíková
Kamenný kříž pochází z r. 1913 a v kronice o něm
existuje písemný záznam: „V r. 1876 postaven byl
u stavení 1/4 láníka Silného dřevěný kříž. Poněvadž během doby sešel, bylo nutno jej nahraditi novým. Zbožní manželé Vincenc a Vincencie
Daňkovi 1/4 láníci v Lubné dali tam postaviti
nový kamenný kříž svým nákladem. Kříž zhotovil
J. Mergental z Kroměříže. V neděli 19. října 1913
byl kříž od faráře Rudolfa Snážela posvěcen.“

Srdečně zveme
všechny občany na
mši svatou u křížku
v Lubné
Neděle 12. července 2020
v 11 hodin.
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Rozhovor s paní
Jiřinou Přívarovou

abychom mohli tuto chaloupku koupit. Nebyla velká, spíše taková pastouška, jak říkávám, ale celá rodina jsme usilovně pracovali, a tak vzniklo bydlení
v Lubné.
Co se Vám na Lubné nejvíce líbí?

S paní Přívarovou se známe
léta a rozhovor nejen pro ročenku jsme si plánovaly dlouho. Poklábosení nad šálkem
kávy však zhatil koronavirus.
I to se někdy stává. Ale každá situace má nějaké řešení,
a tak si, milí čtenáři, přečtěte
příběh jedné neobyčejně obyčejné ženské, která ráda maluje, veršuje, zpívá
a nade všecko miluje hodné lidi.
Jak vzpomínáte na své dětství?
Narodila jsem se v červenci roku 1936 v Holešově.
V naší tehdejší rodině, u rodičů, byl velmi tvrdý režim. Matka byla těžce nemocná, byly jsme čtyři děti,
zažívaly jsme i zlé časy. Zejména když maminka
v roce 1952 ve svých 39 letech zemřela a já jsem se
musela starat o rodinu. Otec a starší sestra pracovali,
aby uživili rodinu.

Ty krásné lesy kolem, okolní prostředí a také přehrada, kde jsme s dědečkem, vlastně mým manželem, vodili naše vnoučata.
Co nejraději malujete a co Vám malířská tvorba
přináší?

Každý týden tam jezdím autobusem a zúčastňuji se
společenských akcí. Jezdím také na různé zájezdy,
například k manželům Osíčkovým. Společně s nimi
zpíváme a hodujeme. Také máme v klubu Rozárky
uměleckého vedoucího Toma, který s námi hraje na
harmoniku. Složila jsem také text k písni Lásku hledej, kterou Tom Kolařík zhudebnil.
Skládám i různé rýmovačky oslavencům z klubu.
Tak se snažím, oslavenkyně jsou potěšeny a ty verše
jsou příjemné k malému přípitku na zdraví.

Tak jsme pomalu, vlastně rychle stárli v Lubné. Jezdili jsme s rodinou po celé republice a navštěvovali pamětihodnosti. Já jsem si vždycky nakreslila do
skicáku krajinu a doma po večerech tvořila obrázky.
Maluji především krajiny a také zimní náměty. Maluji ráda, při malování se odreaguji a můj manžel
byl vždycky dobrý kritik, dokázal mě povzbudit.
Dokonce tajně obrázky vzal a dal je zarámovat. Ty
byly také potom na soutěžích, kterých jsem se zúčastnila. Ve Strážnici jsem obdržela Cenu diváka,
v Brně 3. místo za obrázek Vedení vysokého napětí.
Kreslím i akvarely. Jsem ráda, když se obrázky líbí.
Dokonce jsem měla i výstavu na PDA v Kroměříži.

Co bylo impulsem k malování?
Už tenkrát si všiml maminčin bratr Vojtěch, že pěkně maluji, protože sám maloval olejomalby a měl
uměleckoprůmyslové vzdělání. Tam já jsem nemohla, na školu nebylo ani pomyšlení. Jak to bylo
jen možné, šla jsem pracovat jako účetní, kde jsem
se poznala se svým manželem. Čas běžel, roky plynuly, postupně se nám narodili tři synové: Oldřich,
Zdeněk a Vladimír. Žili jsme skromně, ale v rodinné
lásce.
Manžel byl hudebník, hrál v kapele Sax a chodíval
každou sobotu hrát. Já jsem chodila s dětmi do přírody, pořídila jsem si skicák a malovala jsem, když
si děti hrály.
Jak dlouho žijete v Lubné a co Vás do Lubné přivedlo?
To už měl manžel svou kapelu a bydleli jsme v Kroměříži. Já jsem v manželově kapele zpívala se svou
sestřenicí Martičkou. Jednou, když jsme hráli v Lubné na svatbě, tak o přestávce manžel zjistil a říkal,
že přes cestu je pěkná chaloupka bez záclon, tak že
asi bude neobydlená. A byla. Manžel hned zařídil,

Obraz Vedení vysokého napětí získal u odborné poroty
řadu ocenění.

Jak nyní vnímáte situaci kolem koronaviru?

Akvarel J. Přívarová

Jak vypadá Váš týdenní program?
Musím Vám sdělit, že syn Zdeněk v roce 2011 zemřel na zhoubnou nemoc. Byl také hudebník, jako
jeho otec. Byla to pro mne, i pro celou rodinu, velká
rána. Další přišla 14. února 2016, kdy navždy odešel
po krátké těžké nemoci můj manžel Oldřich. Bylo
nesmírně těžké žít, ale láska všech, rodiny i přátel,
pomohla. Nechci zůstávat sama doma, proto navštěvuji kluby v Kroměříži na Hanáckém náměstí.

Teď momentálně prožívám nesnadnou situaci, protože koronavirus se dotýká nás všech. To, že je mi
už 84 let, tak se musím podrobit všemu, čemu musím. Nemohu říci, že bych živořila, to bych lhala.
Mám skvělou rodinu, to jsou dva ženatí synové Oldřich a Vladimír, to je jasné, že mám i pět vnoučat
a krásných sedm pravnoučat. Moji synové se starají,
jak mohou, syn Oldřich jezdí velmi často. Dokud
topím v kamnech, oba synové chystají dřevo, přinesou mi je až do chodby. Dělají mi společnost, chodíme po zahradě, pomalu připravujeme výsadbu. Syn
Vladimír mi se svou manželkou Jaruškou zajišťují
stravu a potraviny. Jsou pro mě oba velká psychická podpora. V současnosti jsem dostala, na moji
dlouholetou žádost, kladné vyrozumění o bytu
13
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v Kroměříži. Byt jsem už i přebrala, mohla jsem se
nastěhovat. Ale moc jsme toho nestihli, protože nás
zbrzdil virus. Jsem ale ráda, že jsem zůstala v Lubné, protože mám ráda volnost jako ten pták, jsem na
zahradě, v přírodě, mám kolem sebe zvířátka. Příroda je skutečná čarodějka, co všechno můžu vypozorovat - a také to dělám. Nenudím se i díky mým přátelům, kteří mi volají na mobil. Každý má starosti
jak v práci, v domácnosti, s dětmi. Tak tu účast, kterou i pro mě dobrým slovem a povzbuzením mají,
za tu jim musím moc poděkovat a věřím, že se určitě vše v dobré obrátí. Vážím si svých přátel, přeji
i sobě, abychom se co nejdříve mohli znovu společně všichni radovat, že si budeme více toho krásného vážit a budeme pro dobro bojovat. Ne, to nejsou
fráze, to, co prožívám je upřímné, čestné a stále ještě
živé. Chybí mi přátelé z klubu a také z pěveckého
souboru, se kterými si velmi dobře rozumím. Přátelství je velmi důležité pro život v těžkostech. Cítím
i na dálku, že na mě myslí a podle možností alespoň
telefonicky se spojí a potěší dobrým slovem. Vím,
že to potřebujeme navzájem všichni. Vydržme, bojujme a nezoufejme. Bude opravdu lépe, až pomine
ta nákaza, vlastně hrozba – chceme v klidu ještě žít.
Vypadáte velmi dobře. Máte nějaký recept na
dlouhověkost?
Na dlouhověkost podle mého názoru receptura není.
Mám ráda hodné lidi a je jich hodně, mám ráda děti,
to je štěstí a radost a také mám ráda zvířata, pejsky
a velmi ráda mám svoji kamarádku kočičku Žofinku. Proto si myslím, že největší dar je vzájemná láska, to je lék.
Děkuji za rozhovor.
Jitka Šáchová
místostarostka obce

2020

Knihovna
na Facebooku
Milí čtenáři a čtenářky, sešel se rok s rokem a já
mám opět tu možnost promluvit k vám skrze média.
Dnes „pouze“ ve formě tištěné, ale o tom všem chci
dnes něco málo napsat.
Každý, kdo za mnou chodí do knihovny nebo mě
alespoň trochu zná, ví, že miluju knížky a cokoliv,
co je psáno na papíře. Co si budeme říkat, vůni vázané knihy nepředčí žádný počítač ani jiné IT zařízení.
V dnešní konkurenci internetu a hlavně sociálních
sítí je těžké obstát hlavně u mladší populace. Není
divu, je to rychlejší a pohodlnější, to ale neznamená, že lepší. Nic proti novým technologiím, sama je
často používám, pokud chci být v obraze a vědět, co
se děje kolem nás a ve světě, nic jiného mi nezbývá.
A o tom vlastně píšu. Po domluvě s Knihovnou
Kroměřížska jsem se rozhodla přiblížit vám naši
knihovnu na Facebooku. Zatím vytvořím skupinu,
do které budu postupně zvát lidi, které znám.

Společenská kronika
Děti narozené v roce 2019
Zajíc Adam
Zajíc Alois
Zajíc Tomáš
Pavlíková Elena
Perutík Václav

červen
červen
červen
červen
srpen

Smaragdová svatba
55 let společného života v manželství
červenec 2020

Manželé Anna a Stanislav
Vlčkovi

Adam, Alois a Tomáš Zajícovi – narozeni červen 2019

Blahopřejeme!

Vy potom budete mít možnost pozvat své přátele
atd. Na začátek budu potřebovat odbornou pomoc,
ale snad to spolu nějak zvládneme. Přivítám zpětnou odezvu a reakce na vložené zprávy a informace.
Můžeme diskutovat o knižních novinkách, oblíbených spisovatelích, zajímavých událostech nebo si
jen napíšete jakou knížku byste si v našem fondu
přáli. Vždyť obec vynakládá nemalé úsilí a finance
na to, aby se vám v naší malé, ale krásné knihovničce líbilo. Ročně přibude téměř sto nových výtisků
a novinky, na které jinde čekáte v pořadníku, jsou
volné v nabídce.

Elena Pavlíková – narozena červen 2019

Proto je potřeba přiblížit se novým trendům, zaujmout novou generaci čtenářů a hlavně dát o sobě
vědět širšímu okolí. Mám z toho dobrý pocit a doufám, že nám to pomůže více se zviditelnit a vám mít
možnost více či méně zasahovat do složení knihovního fondu.
Přeji vám všem krásné a zajímavé čtení, k tomu pevné zdraví a budu se na vás těšit.

Paní Přívarová ráda odpočívá na zahradě. Foto: J. Šáchová
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Vaše knihovnice
Jarmila Železníková

Anna a Stanislav Vlčkovi

Václav Perutík – narozen srpen 2019
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Společenská kronika
Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 oslaví nebo již oslavili
krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65,
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100…
Leden
Kořínková Jaroslava
Škrabal Ota
Skácelová Božena

75
65
65

Únor
Musilová Žofie

95

70
70

Duben
Škrabal Karel
Olšina Jaroslav
Musilová Růžena
Ančincová Marie

80
70
60
85

Květen
Blažková Františka

75

Červen
Dočkálek Václav

Kováčová Dagmar
Blahová Libuše
Škrabalová Dana

Skácel Jaroslav
Lechnerová Eva
Večerková Helena
Večerková Emilie

65
60
65
60

Září
60

Říjen
Škrabalová Ludmila
Polášková Věra

65
75

Listopad
Žák Alois
Vlček Stanislav
Tvrdá Marie

60
80
85

Prosinec
Škrachová Božena
Navždy nás opustili
leden–prosinec 2019

65

65
65
65

Srpen

Mynářová Marie

Březen
Sedlářová Vlasta
Musil Antonín

Červenec

Švec Jaroslav
Stančík Karel
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