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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v úvodu mého letošního příspěvku 
se musím vrátit k závěru z minulého 
roku, kdy jsem vyslovil přání k návra-
tu k běžnému způsobu života. Bohu-
žel se to splnilo jen na krátkou dobu 
a potom nastaly opět zákazy, příkazy 
a další restrikce ještě tvrdší. Nebudu 
tuto oblast dále rozebírat, protože těch 
informací se na vás hrne spousta ze 
všech stran až příliš.
I přes avizované ekonomické potíže 
se nám podařilo realizovat některé in-
vestiční akce a opravy většího rozsa-
hu. Věřte mi, že se mi hodně ulevilo 
po ukončené realizaci nové elektro-
instalace v celém kulturním domě. Ta 
původní z roku 1973 už byla v takovém 
stavu, že nám už několik let nechtěli 
revizní technici vydat revizní zprá-
vu. Předpokládám, že do konce mě-
síce června opravíme podlahu včetně 

broušení a několika nátěrů a vybaví-
me kulturní dům novými stoly a žid-
lemi za podpory státní dotace ve výši 
240 000,- Kč. Byla zpracovaná projek-
tová dokumentace na výstavbu poldru 
č.6 na Kostelanském potoce a každým 
dnem očekáváme vydání stavebního 
povolení k realizaci tohoto vodního 
díla. Nemalá částka finančních pro-
středků se musela investovat do opra-
vy kanalizačních stok v délce 75 a 100 
metrů. V letošním roce chceme ještě 
pořídit nový dopravní automobil pro 
naše dobrovolné hasiče, na který máme 
již schválenou dotaci od státu ve výši 
450 tisíc Kč a Zlínský kraj nám přispí-
vá částkou 300 tisíc Kč. Dodavatel je 
vybírán výběrovým řízením. Poslední 
větší investici je rozšíření ústředního 
vytápění v budově obecního úřadu tak, 
aby bylo teplo rozváděno ekonomicky 
po celé budově, včetně obecních bytů.

Podrobnosti ze všech oblastí činnosti 
obce za minulý rok najdete v dalších 
částech ročenky. Přesto mi nedá, abych 
zde nevzpomněl důležitou oblast našeho 
života, a tou je odpadové hospodářství, 
přesněji řečeno způsob nakládání s růz-
nými druhy odpadu některými nezodpo-
vědnými občany. Situace mne donutila 
o tom podrobněji informovat všechny 
občany na webových stránkách obce 
dne 5. 5. 2021. Byl bych velice potěšen, 
kdyby si tu informaci přečetli zejména 
ti, kterých se to týká. Není přece možné, 
aby byli takoví lidé, kteří si neváží práce 
svých spoluobčanů, a už vůbec nechápu, 
že jim nevadí, jak vypadá okolí u odpad-
ních nádob nebo na skládce větví.
Přeji všem vzájemný respekt, trpěli-
vost v současné situaci a pevné zdraví!

Z dnešního čísla

2 Financování obce

4-5 Mateřská škola

6 FK Lubná 1959

7 Mladí hasiči

8–9 Rozhovor

10 Korfbal

11 Třídění odpadů

13–14 Zbojníci z Budačiny
Karneval pro děti 2020                                                                               Foto: J. Šáchová

Jan Kováč,
starosta obce
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Hospodaření obce 
Lubná v roce 2020

SMS zprávy 
do mobilu

Chcete být pravidelně a včas informo-
váni o všech důležitých zprávách z naší 
obce? Zdarma a pohodlně přímo do va-
šeho mobilu? Jak na to? Na webových 
stránkách obce si stáhněte formulář: 
Přihláška k odběru informací „SMS 
Lubná“ nebo si jej osobně vyzvedněte 
na obecním úřadu. Vyplňte potřebné 
údaje, nezapomeňte na číslo mobilní-
ho telefonu, podepište a odevzdejte. 
Pak už Vám nic neunikne.

Obecní 
knihovna

Kde? 
1.patro budovy obecního úřadu
Kdy?
každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin 
(každý poslední čtvrtek v měsíci otevřeno 
od 16.00 do 18.00 hodin)
Co?
přibližně 2 000 knih pro děti a dospělé, 
dále knihy z výměnného fondu z knihov-
ny Kroměřížska, které se obměňují více-
krát než 4x za rokFoto: Jan Kováč

Zdroj: Obec Lubná

Zdroj: Obec Lubná

Zdroj: Obec Lubná

Příjmy daňové 6 760 086,00 Kč

Příjmy nedaňové 1 948 196,00 Kč

Dotace Zlínského kraje na opravu 
kulturního domu  

1 000 000,00 Kč

Příjmy celkem 9 708 282,00 Kč

Výdaje celkem 8 813 118,00 Kč

z toho nejvýznamnější investice:

Oprava kultur.domu - elektroinstalace 
a stropy

2 565 008,00 Kč

Oprava kanalizace v obci 1 034 862,00 Kč

Pravidelná splátka investičního úvěru 1 000 008,00 Kč

Sběr, svoz a odstraňování odpadu 410 776,00 Kč

Úroky z investičního úvěru 75 531,00 Kč

Splátka kanalizace spol. VAK Kroměříž 94 821,00 Kč

Projektová dokumentace a podklady 
poldr č.6

320 650,00 Kč

Projekt, stav. povolení přístřešek šatny 
FK Lubná 1959

60 597,00 Kč

Dotace FK Lubná 1959 50 000,00 Kč

Provoz mateřské školy 106 000,00 Kč

Drobný majetek na kulturní dům 108 217,00 Kč

Ostatní drobný majetek 46 035,00 Kč

Další výdaje obce tvoří především provozní nákla-
dy. Sem patří  údržba zeleně, běžná údržba budov, 
hřbitova a hřiště, nákup drobného spotřebního ma-
teriálu, nákup energií, platy zaměstnanců obce a za-
stupitelů apod.

Obec Lubná obdržela v roce 2021 dotaci 
ze Zlínského kraje ve výši 300.000,-Kč 

na nový hasičský automobil.
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Naše mateřská škola vzdělává děti 
zpravidla od tří do šesti, maximál-
ně sedmi let. Pokud máme volnou 
kapacitu, lze přijmout i dítě mlad-
ší, nejdříve však od jeho dvou let. 
V letošním školním roce má naše 
mateřská škola zapsáno 19 dětí, 
z toho je 10 chlapců a 9 holčiček.
Při zápisu dítěte do mateřské školy 
rodičům nových dětí ukážeme pro-
story naší školky a umožníme jim, 
aby se seznámili s prostory, orga-
nizací a chodem mateřské školy. 
Mohou se podívat, co se všechno 
ve školce dělá, jak vypadá den dí-
těte v mateřské škole.
A jak vlastně děti v mateřské škole 
tráví svůj den a co všechno dělají?
Na to vám ráda odpovím a předsta-
vím vám den dítěte v naší školce.
Dveře naší školky se otevírají 
v 6.45 hod., kdy přicházejí prv-
ní děti. Děti se převlékají v šatně, 
kde si ukládají své věci do skříněk. 

Jakmile jsou děti převlečené, za-
zvoní na paní učitelku, která si 
dítě přebere od rodičů. Děti vstou-
pí do herny a třídy. Děti si mohou 
samy zvolit, co budou dělat. Jestli 
si chtějí hrát s nějakým kamará-
dem nebo si vyberou z nabízených 
činností, které jim připravila paní 
učitelka. A nebo si samy vyberou 
činnost, kterou budou dělat.
Děti se scházejí postupně do 8:00 
hod. Poté se dveře mateřské školy 
zamknou. Pomalu začínají vzdě-
lávací činnosti dětí. Začínáme 
výtvarnou nebo pracovní oblastí. 
Děti tvoří, kreslí, malují, stříhají 
a zkoušejí různé výtvarné techniky. 
Činnost se většinou plánuje pod-
le aktuálního tématu, které daný 
týden s dětmi realizujeme. Přihlí-
žíme také k věku dětí a k tomu, 
co zvládnou. Předškoláci mají 
činnosti náročnější než děti tříle-
té. Práce dětí jsou poté vystaveny 

v šatně, aby si je i rodiče mohli 
prohlédnout.
V 8:30 za pomocí uklízecí písnič-
ky („Všechny hračky u sluníček, 
uklidíme v momentíček, auta, 
kostky dáme spát, zítra si zas bu-
dem hrát“) dáme hračky na své 
místo a zkontrolujeme, zda je 
všechno hezky uklizené. S dětmi 
zazpíváme písničku „Velké kolo 
uděláme, protože se rádi máme 
a kdo kolo neumí, ten do školky 
nechodí“. Chytneme se za ruce, 
uděláme kruh a sedneme si na ko-
berec. S dětmi máme tzv. „ranní 
kroužek“. S dětmi se pozdravíme, 
řekneme si, jaký je den, jaké máme 
počasí, děláme artikulační cvičení, 
řešíme aktuální problém dětí.
Jakmile je vše vyřešeno, tak si 
krátce s dětmi zacvičíme. Děti si 
po cvičení jdou umýt ruce a hurá 
ke svačince. Svačiny, stejně jako 
i oběd, jsou dováženy z Mateřské 
školy Kvasice.
Okolo 9:00 hodiny jsme již všichni 
po svačince a realizujeme řízenou 
činnost. Pracujeme podle Školního 
vzdělávacího programu „Jaro, léto, 
podzim, zima, to je celý rok“. Ten-
to vzdělávací program je rozdělen 

do čtyř integrovaných bloků podle 
ročního období. Každý blok obsa-
huje ještě různá témata, která se 
vztahují k danému ročnímu obdo-
bí. Na základě těchto témat plánu-
jeme každý týden různé činnosti 
pro děti. Dětem čteme příběhy, po-
hádky, klademe jim různé otázky, 
na které odpovídají, a tím rozvíjíme 
jejich řeč, myšlení, paměť a samo-
statné vyjadřování. Zpíváme pís-
ničky, hrajeme na hudební nástro-
je, vytleskáváme rytmus. Učíme  
děti básničky, hrajeme didaktic-
ké hry, rozvíjíme matematickou 
představivost, zrakové a sluchové 
vnímání. Snažíme se činnosti hod-
ně střídat, jelikož jsou ve skupině 
i děti malé, které ještě nevydrží se 
delší dobu soustředit na činnosti.
Předškolákům je věnována zvláštní 
pozornost. Provádíme různé grafo-
motorické cviky a činnosti k rozví-
jení a podpoře jemné motoriky dětí. 
V 9.45 se pomalu začínáme při-
pravovat na pobyt venku. Délku 
pobytu volíme s ohledem na aktu-
ální počasí. Pokud je to možné, co 
nejvíce využíváme školní zahradu, 
kde děti mají možnost volného po-
hybu. Mohou využít prolézačky, 
houpačku, klouzačku, zahradní do-
meček, pískoviště a také spoustu 
hraček, které máme uloženy v do-
mečku a využíváme je právě při po-
bytu venku. Když nemůžeme z dů-
vodu špatného počasí využít školní 
zahrady, chodíme na procházky 
a poznáváme tak různá místa naší 
vesnice. V zimě, pokud je sníh,  
si užíváme zimní radovánky, staví-
me sněhuláky, koulujeme se a jez-
díme na sněhových lopatách.
Mezi 11:30 a 12:00 hod. s dětmi 
obědváme. Po obědě některé děti 

odcházejí domů. Ostatní děti se 
připravují k odpolednímu odpo-
činku. Děti se převléknou do py-
žamek a lehnou si na lehátko, 
předškoláci na matraci. Jakmile 
jsou děti připravené, tak si přečte-
me nebo poslechneme pohádku. 
Někdy i obojí, záleží na tom, co si 
děti přejí. 
Klidový režim končí ve 14:15 hod.  
Děti vstanou, převléknou se, posva-
čí a jdou si hrát. Od 14:45 je mateř-
ská škola znovu otevřena a rodiče 
si mohou začít děti vyzvedávat.
Dveře mateřské školy se uzavřou 
v 15:45 hod. 
Od 1. 3. 2021 byla naše mateřská 
škola z důvodu vládního nařízení 
uzavřena. Jelikož děti v posledním 
roce před nástupem do základ-
ní školy mají povinné předškolní 
vzdělávání, poskytovala naše škol-
ka těmto dětem distanční způsob 
vzdělávání. Po dohodě s rodiči 
jsme dětem připravovali každý tý-
den různé náměty na činnosti, kte-
ré mohou děti s rodiči realizovat 

doma. Naše děti jsou velmi šikov-
né, proto přikládám i několik fotek, 
abyste se i vy mohli podívat, jak se 
dětem dařilo na distanční výuce.
Chtěla bych poděkovat i rodičům 
za spolupráci a za to, jak úžasně 
zvládali s dětmi distanční výuku 
a především tuto nelehkou situaci.

Bc. Květoslava Opravilová
ředitelka MŠ Lubná

Jak vypadá náš den v mateřské škole?

Foto: MŠ LubnáFoto: MŠ Lubná
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Jak jistě všichni dobře víte, ke dni 8. 4. 2020 
vydala Fotbalová asociace České republiky roz-
hodnutí o ukončení všech amatérských soutěží. 
To znamená, že rozehraná sezona 2019/2020 
se nedohrála z důvodu pandemie v souvislosti 
s Covid-19. Pořadí týmů v tabulce zůstalo plat-
né, podle stavu k 8. 4. 2020. Kluby ovšem ne-
postupovaly, ani nesestupovaly.
Velká škoda pro naše A-mužstvo, které mělo 
po dlouhé době sezonu dobře rozehnanou. 
Po odehrané podzimní části okresního přeboru 
se muži umístili na 2. místě (30 bodů) se ztrá-
tou 4 bodů na vedoucí Němčice. Tým předvá-
děl velmi dobré výkony, důkazem je nejméně 
inkasovaných branek v celé soutěži (16) a třetí 
nejvyšší počet vstřelených branek (44). Nejlep-
ším střelcem týmů a celkově druhým nejlepším 
střelcem soutěže se stal Michal Horák se 14 
brankami. Mužstvo opět postoupilo do semifi-
nále poháru OFS, kde se měla uskutečnit repríza 
předloňského utkání ve Kvasicích. Jarní část se-
zony tedy bohužel odehrána nebyla, což je pro 
naše fotbalisty i fanoušky velká škoda. Mohl 
nás po delší době čekat boj o nejvyšší příčky, 
ale jsou věci, které bohužel neovlivníme. 
11.7.2020 proběhl tradiční Memoriál Ing. Si-
mona Musila. Tentokrát za účasti domácích 
fotbalistů, rezervy Hanácké Slavie Kroměříž, 
týmu SK Baťov 1930 a TJ Zdounky. Z vítězství 
se radovali fotbalisté Zdounek, kteří ve finále 

přemohli SK Baťov 1930. Domácí fotbalisté 
obsadili 4. místo, když podlehli rezervě Kro-
měříže v souboji o „bronzovou medaili.“
Sezona 2020/2021 pro naše A-mužstvo nezača-
lo zrovna nejlépe. Tým se potýkal se zraněním 
hráčů a hlavně úvod do soutěže našim hráčům 
vůbec nevyšel. Postupem času se hra A-týmu 
začala zlepšovat, výsledkem je po 8 odehra-
ných kolech 8. místo se ziskem 10 bodů. Naše-
mu týmu ještě chybělo odehrát odložené utkání 
proti Žalkovicím. Nejlepším střelcem týmu byl 
Martin Ančinec s 8 přesnými zásahy. Po 8 ode-
hraných zápasech byla soutěž opět přerušena. 
Jestli vůbec a za jakých podmínek a okolností 
bude tento soutěžní ročník dohrán, v tento oka-
mžik nikdo neví. Důvodem je opět pandemie 
Covid-19.
V letní pauze roku 2020 se naše kategorie starší 
přípravky rozhodla pro vzájemnou spoluprá-
ci se sousedními Těšnovicemi. Jejich spojené 
družstvo po odehrané podzimní části sezony 
obsadilo pěkné 3. místo okresního přeboru sku-
piny B.  Nejlepším střelcem týmu byl Michal 
Šívara se 44 góly. Jarní část sezony se bohu-
žel také neodehrála za stejných podmínek jako 
u mužů. 
Do nové sezony naše mládež vstoupila spoje-
ním tří kategorií s týmem FC Kvasice. Do sou-
těže byly přihlášeny kategorie mladší přípravky, 
starší přípravky a mladších žáků. Osud sezony 

naší mládeže dopadl úplně stejně jako u všech 
soutěží v rámci Fotbalové asociace České re-
publiky. Mladší přípravka stihla odehrát 7 utká-
ní a průběžně se umístila na 4. místě okresního 
přeboru skupiny B se ziskem 9 bodů. Starší pří-
pravka vyšla za 6 odehraných zápasů bodově 
na prázdno, ve skupině C okresního přeboru 
obsadila poslední 6. místo. Nejlepším střelcem 
týmu se stal Jakub Hrdlička se 4 brankami. 
Mladší žáci v rámci okresního přeboru skupiny 
B získali 1 bod ze 7 odehraných utkání a obsa-
dili konečné 8. místo. Nejlepším střelcem týmu 
byl také Jakub Hrdlička shodně se 4 brankami. 
Nutno podotknout, že u mládežnických katego-
rií neklademe důraz na výsledky. Důležité je, že 
se děti zapojují do sportu a získávají sportovní 
návyky. Začínáme novou etapu a věříme, že se 
výsledky časem dostaví. 
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. 
Tento přinejmenším velmi zvláštní rok nám 
z důvodu různých vládních opatření mnoho 
sportovní radosti nepřinesl. Myslím si, že pro 
děti, a nejen pro ně, je sport velmi zásadní sou-
částí života a je otázkou, jak velký smysl má 
omezovat děti a všechny sportovce v aktivním 
životním stylu. Obávám se toho, že se důsled-
ky těchto omezení negativně projeví na dětech 
v budoucnu. Na druhou stranu ale všichni chá-
peme, že jsou v životě i důležitější věci než fot-
bal. Nezbývá než věřit, že se vše v dobré obrátí. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům 
za reprezentaci našeho fotbalového klubu. Tre-
nérům na za neskutečnou snahu a trpělivost. 
Moc si vážíme podpory všech sponzorů, přede-
vším obce Lubná. Poděkování patří také všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na chodu 
našeho klubu a přikládají ruku k dílu. 
V letošním roce realizuje náš fotbalový klub 
projekt s názvem „Sportovní vybavení Lubná“, 
v rámci kterého obdržel dotaci z rozpočtu Zlín-
ského kraje ve výši 21 000,- Kč. Konkrétně jde 
o program MaS02-21 Podpora sportu v obcích 
do 2000 obyvatel. Z této dotace bude pořízeno 
sportovní vybavení pro mládežnické kategorie. 

 Jakub Musil
muskaat@email.cz

Co jsme za poslední sezónu stihli zvládnout? 
Popravdě řečeno, toho bylo velmi málo kvůli 
epidemii a neustálým omezením. Pokud by-
chom měli popsat právě jen tuto sezónu, moc 
bychom zde nenapsali. Shrneme tedy celý mi-
nulý rok a to, co nám situace umožnila. Bě-
hem ledna jsme byli na uzlovacích soutěžích 
na Nové Dědině a v Kvasicích, odkud máme 
krásné třetí místo. Netrvalo dlouho a naší 
další činností byla příprava na karneval, kde 
jste mohli vidět naše vystoupení představující 
zásah mladých hasičů. Doufáme, že se Vám 
líbilo. Pokud jste jej neviděli, najdete vše na 
našem Facebooku. V březnu se nám podařilo 
ještě zúčastnit se branného závodu v Trávníku 
a poté jsme naši činnost museli přerušit. Dou-
fali jsme, že se opět brzy uvidíme a opět se 
radostně vrhneme do našich aktivit. To se nám 
také podařilo, během letních prázdnin jsme se 
setkali a začali opět trénovat, udělali si krásný 
výlet na Macochu a připravovali se na závody. 
Ovšem stalo se to opět - od září jsme se ne-
mohli setkávat a veškeré činnosti se zastavi-
ly. Vlastně nám do chvíle, kdy píšeme tento 
článek, uběhlo půl roku a náš návrat je v ne-
dohlednu. Naše obavy nyní směřují k tomu, 
co nastane, až se budeme moci opět pustit do 

práce, budeme mít 
vlastně s kým tré-
novat a setkávat se? 
Náš tým se totiž 
skládal z velmi růz-
ných věkových ka-
tegorií. Někteří nás 
také opustili, přišli 
ovšem také noví, 
nejmladší a někteří 
také dovršili 15 let a 
nemohou se většinou 
dále účastnit soutěží. 
Jejich další činnost 
ve sboru tedy již zá-
leží pouze na nich. 
Pokud bychom se 
sešli, byl by už doce-
la problém poskládat 
alespoň jeden fungu-
jící tým na požární 
sport.
Proto také chceme 
touto cestou pozvat 
další děti do kroužku 
mladých hasičů. Na 
co se u nás můžete 

těšit? Určitě je to požární sport, uzlování, růz-
né štafety. Soutěžíme většinou v týmech, ale 
také při mnoha příležitostech i jako jednotliv-
ci, ale také pořádáme různé výlety -  ať už do 
přírody, na známá místa, památky nebo exkur-
ze. Jako další máme po návratu naplánovanou 
hvězdárnu v Brně spolu s výletem na Špilberk. 
Také máme možnost lezecké stěny na Koste-
lanech. Samozřejmě mezi námi vznikají nové 
a nové nápady na další činnosti. Samozřej-
mostí jsou tréninky, které máme většinou od 
17 hodin každý pátek. Kromě toho všeho jsme 
úžasná parta, která spolu drží a užívá si spous-
tu zábavy a legrace. Tento tým by ovšem ne-
mohl fungovat nebýt našich vedoucích, které 
nesmíme zapomenout zmínit, a to Rostislava 
Vrby, Richarda Kořínka a Davida Škrabala. 
Doufáme, že naši nabídku přijmete a přidáte 
se k nám. Budeme se na Vás těšit, jakmile se 
opět budeme moci setkávat. 

Za kolektiv mladých hasičů 
Škrabal David 

(Ne)fotbalový rok 2020 v FK Lubná 1959 Mladí hasiči v Lubné 

A-mužstvo FK Lubná 1959                                                        Foto: FK Lubná 1959

Foto: SDH Lubná

Foto: SDH Lubná
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Pan Vladimír Chocholatý osla-
vil v únoru 93 let. Byl nejstarším 
občanem v naší vesnici. I když se 
jeho zdravotní stav pomalu zhor-
šoval, paměť mu sloužila, byl vel-
kým vypravěčem a rád vzpomí-
nal. Smrt však nečekaně zasáhla 
a pan Chocholatý dne 19. 4. 2021 
zemřel. Zůstal po něm jeho život-
ní příběh, který Vám přináším 
v rozhovoru.

Jak vzpomínáte na své dětství 
v Lubné? 
Narodil jsem se jako prvorozený 
syn v únoru 1928 v domku č.p.74 
u stařečků, rodičů mého tatínka. 
Rodiče tam bydleli do doby, než 
si postavili vlastní domek č. p.165. 
Stařenka pracovala v lese, sbírala 
klestí. Stařeček byl tesařem a pra-
coval i na stavbě mořického kostela 
v Kroměříži. Můj tatínek se vyučil 
u Reslů krejčím – nyní dům Pro-
kopcových. Po vojně pak pracoval 

jako lesní dělník na panství kvasic-
kého hraběte von Thuna. V noci si 
přivydělával jako ponocný a také 
měl na starost zvonění na kapličce, 
ráno, v poledne a večer. Když měl 
tatínek hodně práce, musela chodit 
zvonit maminka. Maminka byla si-
rotek, vyrůstala v sirotčinci se svý-
mi sourozenci, protože oba jejich 
rodiče zemřeli v I. světové válce.  
Tam se maminka potkala i s T.G. 
Masarykem, který tam navštěvo-
val děti a nosil jim bonbony. Když 
opustila sirotčinec, šla do služby 
k Silným v Sulimově, tam si ji tatí-
nek namluvil. Maminka byla v do-
mácnosti a když bylo třeba, chodila 
vypomáhat do služby k sedlákům 
v Lubné. V září 1929 se narodil 
můj bratr Václav a v roce 1934 už 
v postaveném domečku č.p. 165 
se narodily moje sestry, dvojčata 
Františka a Marie. S bratrem jsme 
je museli hlídat, žili jsme skromně.   

Váš nejsilnější zážitek z dětství?
Zážitků a vzpomínek je hodně. 
Na stařečka mám takovou vzpo-
mínku, jak mi na Vánoce dal 1,-Kč 
a já jsem si šel k Bučkům č.32 kou-
pit 10 střechýlů na stromeček, měl 
jsem z toho velkou radost. Další 
zážitek mám, když se ještě svíti-
lo petrolejovou lampou. Já jednou 
přišel ze školy, maminka petrolejku 
zhasla a otočila vypínačem, rozsví-
tila světlo elektrikou. To byl rok 
1939. Taky si vzpomínám, jak jsem 
měl jít jako malý chlapec přednášet 
k jesličkám do kostela. Spletl jsem 
si hodinu, všichni už byli pryč, teh-
dy se chodilo pěšky, já se bál, že 
to nestihnu, a tak jsem celou cestu 
utíkal. Přiběhl jsem zpocený, až se 
ze mě pařilo. Na faře mi kuchařka 
uvařila čaj, pohostila mě, usušil 
jsem si oblečení. Jednu příhodu 
mám už jako dospívající chlapec, 
praktikant u pana nadlesního, když 
mě při sběru kaštanů v lese zajali 
němečtí vojáci a chtěli mě odvést 
na gestapo do Uherského Hradiště. 
Tehdy jsem u sebe neměl průkaz 
totožnosti, ale díky paní Bukso-
vé z hájenky, která byla náhodou 
na zahrádce a řekla jim, jak se jme-
nuji a odkud pocházím, mě nako-
nec pustili.  

Čím jste se vyučil a jaká byla 
vaše profese?
Po ukončení obecné školy jsem 
1. září 1939, v den, kdy zača-
la II. světová válka, začal chodit 
pěšky do měšťanky v Kroměříži 
na Palackého školu. Když jsem 
byl starší, jezdil jsem i na kole. 
Po měšťance jsem nastoupil jako 
praktikant na hajného u nadlesního 

Navrátila v revíru v Tabarkách. 
Dva roky práce v kanceláři a dva 
roky jako lesní dělník a občas také 
výpomoc na hospodářství mys-

livny. Při práci lesního bylo mým 
úkolem přijímacím kladivem zna-
čit pokácené stromy pro eviden-
ci kubatury a taky docházku žen, 
které pracovaly v lese a vysazova-
ly stromky, sbíraly maliny, jahody 
a hříbky. To, co ženy nasbíraly, 
muselo se pak odvést do kuchyně 
na panství do Kvasic. To jsem pak 
na kole odvezl a tam jsem se potkal 
a seznámil s hrabětem Jaroslavem 
von Thunem osobně a od něj do-
stal 20,- Kč.  Pak poručil, aby mě 
pohostili vždycky, když přivezu, 
co potřebují do kuchyně. Tam jsem 
také poprvé ochutnal rohlík nama-
zaný máslem a uvařili mi i kafe. 
Hrabě byl velice hodný člověk, 
starostlivý, navštívil i tatínka v ne-
mocnici po úrazu na pile, když spa-
dl a zlomil si žebra.   
Při výkonu práce praktikanta jsem 
navštěvoval v Jarohněvicích země-
dělskou školu jednou týdně. Po vál-
ce zabavili hraběti majetek a hajný 
Buksa řekl, že pro mě nemá žád-
nou práci. Tak jsem v roce 1946 šel 

k Vrchní stavbě železnice do Kro-
měříže, kde jsem podbíjel pražce 
a vykonával všechny práce kolem 
pokládání kolejišť. V r. 1950 jsem 
byl odveden na vojnu do Pardubic, 
kde jsem sloužil u železničního voj-
ska s hodností nadporučíka. Po voj-
ně jsem pracoval u telegrafu v že-
lezniční stanici v Kroměříži. V roce 
1956 jsem se oženil s Marií Kolo-
mazníkovou. Narodili se nám dvě 
děti: dcera Jarmila a syn Vladimír. 
V těchto letech jsem postavil do-
mek č.p. 175 a nastěhoval se do něj 
i s rodinou. Po nějaké době jsem 
dostal nabídku pracovat jako hlavní 
pokladník na dráze v Kroměříži, ale 
vzdělání bylo nutností. Proto jsem 
si dokončil vzdělání s maturitou 
a u tohoto povolání jsem zůstal až 
do odchodu do důchodu.    

Vašim celoživotním koníčkem 
bylo včelařství. 
Už jako malému chlapci se mi lí-
bily včelí domečky. Naproti obecné 
škole bydleli Dubinovi, kteří měli 
úly podél cesty. Když skončilo vy-
učování, tak jsem chodil včely po-
zorovat, jak létají z úlu do úlu a nosí 
na nožičkách sladký pyl. Včely jsou 
důležité, opylují květy, aby vznikl 
plod, vyrábí mateří kašičku, vosk, 
propolis a hlavně zdravý med. Vče-
ly bychom měli chránit a obdivu-
ji je za to, co samy dokážou, jak 
vědí, co, kdy, kde a kam patří, a jak 
spolupracují navzájem. Včelařit 
jsem začal v r. 1961. Přečetl jsem 
si nějakou knížku o včelách a pak 
jsem chodil k Josefu Pokornému 
na Kostelany a díval se, jak včela-
řit. První dvě včelstva jsem koupil 
od Josefa Hory z Karolína, pak dvě 
včelstva od včelmistra Slavičinské-
ho z Újezdska. Úly jsem kupoval 
tenkrát ještě v Jednotě a dva jsem si 
i vyrobil. V průběhu včelaření jsem 
měl až 15 včelstev. Včelaření není 

jen tak nějaká zábava, která se dá 
opustit, musí to člověka hlavně ba-
vit. Já jsem se jim úplně odevzdal 
bez přestávky až do r. 2015.

Jak nyní vnímáte situaci kolem 
koronaviru?
Je to taková smutná doba. Mám jed-
nom jedno přání pro všechny lidi 
na celém světě, aby už tato situa-
ce byla pryč a abychom se mohli 
ve zdraví a omezení setkávat se svými 
blízkými a radovat se z každého dne. 

Máte nějaký recept na dlouhově-
kost?
Na to žádný recept nemám. Mám 
velice rád les a celý život jsem 
tam chodil na dřevo, na procház-
ky a na hřiby. Teď už jenom vzpo-
mínám, jaké to bylo, co jsem tam 
všechno od mládí zažil. Když je 
venku hezké počasí, tak mám rád 
posezení na zahrádce pod třešní 
a dívám se na les, na přírodu v oko-
lí, jak kolem létají ptáci, motýli, 
včely a na klíně hladím našeho ko-
coura Mikeše.
Děkuji za rozhovor. 

Jitka Šáchová
Foto: archiv rodiny

Rozhovor s panem Vladimírem Chocholatým
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Milí spoluobčané,
rádi bychom vám touto cestou představili náš spolek A.S.K.A z.s., 
jehož hlavním cílem je a bude vést děti k lásce ke sportu všeobec-
ně, a zároveň chceme dětem i jejich rodičům představit minoritní 
smíšený sport s názvem KORFBAL.
Jako učitelka a předsedkyně spolku se společně s dětmi naší ZŠ 
v Rožnově pod Radhoštěm věnujeme korfbalu již 6 let. Naším cí-
lem je představit tento sport i na jiných základních školách ve Zlín-
ském kraji. Rozhodně není naším zájmem děti odvádět od jejich 
sportovních specifikací, ale nabízíme možnost doplňkového sportu.
Tím se dostáváme znovu k naší hlavní myšlence - ukázat dětem, 
že sport je možné mít rádi a zároveň se bavit. S přítelem, dlouhole-
tým aktivním fotbalistou, sportovcem a trenérem mládeže, jsme se 
proto rozhodli jít touto cestou a vést děti k lásce ke sportu. Pokud 
nám situace dovolí, plánujeme ukázkové dny i v Lubné. Informa-
ce o naší činnosti najdete na FB stránce ASKA z.s, osobně nebo 
na e-mailu ivanio9@seznam.cz. 

Mgr. Kateřina Knápková a Ivan Bořuta
www.pixabay.com

Foto: K. Knápková

Vážení občané, velmi si vážíme každého z Vás, kdo třídí recyklo-
vatelný odpad a ukládá jej do kontejnerů a nádob k tomu určených. 
Z tabulky srovnání množství vytříděného odpadu v letech 2015–2020 
je vidět, že se každoročně zlepšujeme. Přesto se najdou tací, kteří při-
nesený odpad zanechají v pytlích poblíž kontejnerů nebo si pletou sta-
noviště kontejnerů se sběrným dvorem. Pokud je kontejner plný, ne-
nechávejte zde Váš odpad, ale vezměte si Váš odpad zpět domů a vy-
čkejte, až bude zvon prázdný. V naší obci máme umístěny barevné 
kontejnery (zvony) na sklo bílé a barevné, plasty, papír, železo, textil 
(obuv, hračky) na dvou stanovištích: parkoviště U Panenky a na Ploš-
tině. Dvakrát ročně (zpravidla v dubnu a říjnu) jsou v obci přistaveny 
kontejnery na velkoobjemový odpad (koberce, matrace, nábytek atd.). 
Rovněž dvakrát v roce probíhá sběr nebezpečného odpadu (např. bate-
rie, chemikálie, zářivky, výbojky, barvy, ředidla, postřiky, televizory, 
lednice atd.). Navíc je za vchodovými dveřmi obecního úřadu umístěn 
zelený kontejner na vybité baterie. Směsný komunální odpad je svážen 
z naší obce každý sudý čtvrtek. Kompostárna na bioopad je otevřena 
v měsících duben–listopad každou sobotu od 17–18 hodin, v měsí-
cích prosinec až březen každou první sobotu v měsíci od 9–10 hod.  
Zde také můžete odevzdat rostlinný jedlý olej. Tabulové sklo lze 
umístit do zeleného kontejneru pod schody ke kulturnímu domu, kte-
rý má speciální otvor na tento typ skla. Pomozte nám udržet naši obec 
čistou a pěknou. Nebuďte lhostejní. Myslete na přírodu! Třiďte od-
pad! Ušetříme všichni.
PROSÍME O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY V OKOLÍ KONTEJNERŮ!   

Jitka Šáchová

MAS Hříběcí hory podpořila v říjnu 2020 téměř 20 projektů. 
Celkem bylo rozděleno 2,4 miliónů korun na menší projekty 
obcím a spolkům. Mezi podpořenými projekty bylo nové vy-
bavení kulturních domů, výsadba zeleně u hřbitova, doplnění 
odpočinkových míst a informačních tabulí na návsi, vybavení 
obchodů, pořízení zázemí pro konání kulturních akcí. Místní 
spolky získaly prostředky na nákup krojů a krojových součástí, 
vybavení kluboven či prostředky na zateplení místní sokolov-
ny. Nejen tyto projekty uspěly se svou žádostí v rámci 6. výzvy 
z Programu rozvoje venkova na území Místní akční skupiny 
(MAS) Hříběcí hory, z.s. Další výzvou zaměřenou tentokrát 
pro podnikatele, zemědělce a podporu produkce z farem vy-
hlásí MAS na jaře 2021.
Místní akční skupina Hříběcí hory je nezisková organizace, kte-
rá se zabývá rozvojem venkova a působí na území 33 obcí jiho-
západně od Kroměříže. Pokud patříte mezi aktivní obyvatele, 

kteří se zajímají o dění kolem sebe, a zajímá vás rozvoj tohoto 
regionu v příštích letech, můžete se zapojit do některé z pra-
covních skupin (cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, podniká-
ní, životní prostředí, sociální oblast, školství). Bližší informace 
a kontakty na garanty pracovních skupin naleznete na strán-
kách MAS: www.hribecihory.cz/sclld21/. Pokud plánujete 
v budoucnu realizovat vlastní projekt (např. nákup vybavení 
či techniky pro podnikání) a chtěli byste na něj získat dotaci, 
neváhejte se obrátit na pracovníky MAS nebo vyplňte krátký 
online dotazník na stránkách MAS. 

Ing. Lenka Svozilová
manažerka programového rámce PRV
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Tel. 739 517 899
www.hribecihory.cz
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Pojďte s námi za korfbalem! Tříditi odpad je lidské

MAS Hříběcí hory

rok papír plast sklo 
bílé

sklo 
barevné textil CELKEM

2015 2,38 2,27 2,07 1,69 0,00 8,41
2016 3,00 2,70 2,93 2,58 1,10 12,31
2017 2,09 3,84 3,96 2,57 1,17 13,63
2018 2,47 4,62 3,14 2,23 1,10 13,56
2019 3,60 5,10 3,00 2,00 1,70 15,40
2020 4,29 5,85 2,97 2,00 1,12 16,23

Rok směsný kom. 
odpad

2015 85,5
2016 83,4
2017 84,8
2018 87,3
2019 83,7
2020 88,7

Srovnání množství vytříděného odpadu v tunách v letech 2015-2020 

Množství směsného komunálního 
odpadu v tunách (černé popelnice) 
v letech 2015-2020

papír 
27% 

plast 
36% 

sklo bílé 
18% 

sklo barevné 
12% 

tex�l 
7% 

TŘÍDĚNÝ ODPAD LUBNÁ R.2020   
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Zdar a sílu přejí hasiči Lubná

Rok se s rokem sešel a máme tu pořád COVID. Kdo by to byl 
před rokem řekl. Vloni se nám ještě podařilo uspořádat tradiční 
dětský maškarní bál. Stihli jsme to, stejně jako vodění med-
věda, ještě v době, kdy se to mohlo. Letos si medvěd pospal 
zimním spánkem až do jara. Na horách byl klid, nebylo kam 
spěchat. Snad ho teď, brtníka, probudí čilý jarní provoz, když 
už povolili otevření lanovek. 
Díky dočasnému letnímu uvolnění jsme vloni na začátku čer-
vence uspořádali znovu slavnostní mší svatou pod otevřeným 
nebem u křížku na spodním konci obce. Počasí nám opět přálo, 
jako by ho někdo objednal. Letos tuto akci bohužel aktuálně 
neplánujeme, neb pan farář odjel na delší zdravotní zotavenou 
domů. Bohužel není jisté, jestli se stihne včas vrátit. Snad se 
podaří ji uskutečnit alespoň napřesrok v plné síle všech.
Abychom se ale mohli alespoň na něco těšit, tak stále plánu-
jeme, že letos uspořádáme už šestý ročník Vaření kotlíkových 
gulášů za kulturním domem v Lubné. Zadařilo se i vloni a snad 

to stihneme i letos Všechny kuchtíky a provozovatele gulášo-
vých kotlů a kotlíků tedy zveme, ať si připraví svůj zaručený 
recept. Den G nastane letos 4. září. Pro registrace týmu a in-
formace můžete kontaktovat našeho gulášového guru Libora 
Kochaníčka na čísle +420 731 498 460. 
Co se podzimu týče, tak sv. Mikuláš i s celou družinou pro-
kázal už v loňském roce nadpřirozenou odolnost vůči všem 
pozemským hrozbám, takže očekáváme, že do naší obce zaví-
tají ve stejném režimu i letos. No a budeme-li mít štěstí, snad 
probudíme ze zimního spánku na masopust i medvěda. Nejlépe 
hodně hlasitým dětským karnevalem 2022! Přejeme všem hod-
ně sil, energie a naděje do toho dalšího roku!
Pro další podrobnosti sledujte naše internetové stránky 
www.sdhlubna.cz nebo události na našem facebookovém účtu 
SDH Lubná.

František Brázdilík ml.
Foto: J. Šáchová

Karneval pro děti Lubná, únor 2020

Karneval pro děti Lubná, únor 2020

Karneval pro děti Lubná, únor 2020

V. ročník vaření kotlíkového guláše 2020

Zbojníci z Budačiny (pověst z chřibských hor)

V lesnatých stráních nad Kud-
lovskou dolinou až na samých 
hranicích kroměřížského okresu 
jsou zapadlá pískovcová skaliska, 
jimž se od pradávna říká Budači-
na. Pěkný starodávný název! Celý 
hřbet chřibských hor, táhnoucí se 
od Kvasic ke Koryčanům, je vy-
tvořen z takových osamělých ska-
lisek a je tu i několik pískovcových 
lomů. Ale žádná z těch skal není 
opředena tolika starodávnými po-
věstmi jako Budačina. I dnes je ko-
lem ní plno romantiky, trochu sta-
rých stromů chrání tu zákon a sku-
pina prastarých borovic, deroucích 
se k životu mezi pískovcovými 
balvany, promlouvá k nám řečí 
dávných časů, kdy tu bývaly pra-
lesy, duby a buky. A vedle toho tu 
bývaly neproniknutelné houštiny 
mezi vývraty věkovitých stromů, 
jež padaly na zemi, aniž se jich do-
tkla dřevorubcova sekyra. A přece 

nahoře nad Budačinou, takových 
dvě či tři sta kroků, běží po hor-
ském hřbetě od jihu už od dávné-
ho pravěku cesta, jíž se stále říká 
Hradská. Dnes je to široká, dobře 
upravovaná lesní cesta, všude ti-
cho, málokdy sem zabloudí turista 
a kolem dokola – hory, hory. Už 
za pradávna vyběhla ta cesta z lid-
natých krajů Velkomoravské říše 
přes Babice do chřibských hor, 
a když přeběhla pod kopcem Ku-
lou jejich hlavní hřeben, spustila 
se dolů, k dědinám Lubné a Jaro-
hněvicům, dále pak ke Kroměří-
ži, překonala po hatích bahniska, 
přebředla pět ramen řeky Mora-
vy a pustila se do dalekých krajů, 
k řece Odře a k Baltskému moři. 
Tedy stará egyptská cesta.
Na skalách Budačiny zkoušíva-
jí mladí horolezci své umění, ale 
i běžný turista se může vyšplhat 
po skále k jeskyni, která vznikla 

v pradávnu rozsednutím dvou skal-
ních masivů. V jeskyni je temno, 
vlhko. Podlaha je hluboko rozrytá, 
hledači pokladů už nejednou zkou-
šeli, zdali tu zbojníci nezakopali 
truhlici dovrchovata napěchova-
nou dukáty. Deset zbojníků a mezi 
nimi slavní junáci z Valašska, On-
dráš a Juráš!
Ale teď popusťme fantazii uzdu 
a zajděme v mysli do těch bídných 
časů po skončení třicetileté války. 
Poroba, bída, utrpení. V kvasic-
kém zámku tvrdě vládne přední 
moravský pán hrabě Jan z Rottalu, 
ten zlý Rottal, jak říkají lidé. Jeho 
drábi chytili selského chlapa ně-
kde od Nové Dědiny, měl sevřenou 
dlaň, a panští drábi na něho: „Ote-
vři ruku!“ Neotevřel, až ho přes ni 
švihli bičem. Na dlani se objevil 
dukát, žlutý jako velikonoční ku-
řátko. „Kdes vzal, chlape, dukát?“  
„Zbojníček dal. Napřed zdvihl pa-
lici, zařval, ale potom dal dukát.“ 
Položili chlapa na lavici, přivázali 
ho řemeny a teď tancuj lískovko! 
Páni chtěli vyhnat z lidí zbojnic-
kou krev, ale nevyhnali. 
Ten chlap běžel ze zámku přímo 
do hor, k Budačině, mezi zbojní-
ky. Prý se chystá kočár, gróf Ro-
ttal vyjede na daleké cesty a dva-
cet rejtharů po zuby ozbrojených 
s ním… U staré Hradské cesty 
na pana grófa čekají. Jeden ze 
zbojníků sedí za vývratem starého 
stromu, je to chlap jako břím, tvář 
zarostlá, začazená. Jenom oči mu 
z ní svítí. V ruce obuch, na hlavě 
širák z kteréhosi tažení třicetileté 

Budačina. Foto: I. Šácha



15

2021

www.obeclubna

14

Lubenská ročenka

www.obeclubna

vojny. Za ním sedí chlap druhý, 
třetí, desátý. Deset zbojníků čeká 
na Hradské cestě na všemocného 
grófa Rottala. Jsou tiší jako pěny, 
každý přemýšlí po svém. Jednomu 
zabili ve válce otce i matku, dru-
hému odvedli frajerku, třetí dostal 
pro nic za nic karabáčem. A pan-
ská rána, ta tuze bolí!  Teď mají 
zbojníci nad hlavami slunce, vítr 
v korunách stromů, je tu blažená 
volnost. Na nebi vládne Bůh a dole 
v zámcích panstvo. 
Najednou dusot koní. Dvacet rej-
tharů jede plným tryskem a upro-
střed nich ve voze podobném 
černé bedně sedí pan gróf. Ozval 
se ostrý hvizd. Zbojníci se vyříti-
li zčista jasna jako blesk. Padají 
rány ze všech stran, rejthaři stříle-
jí z pistolí, ale stromy jejich rány 
zlapaly. Ozývá se klení, německy, 
latinsky. Zmatek! „Santa Maria, 
uhni mi z cesty,“ křičí panský pa-
cholek, ale nikdo neposlouchá. 
Rejthaři na koních ujíždějí, jako 
by do nich vběhla bouře. Zbojníci 
přeřezávají postraňky vozu a bijí 
do kočárových koní. Ať si jedou, 
kam chtějí! A najednou tu sedí pan 
hrabě s pergamenovou tváří, sedí 
nehnutě v té černé kočárové truh-
le a třese jím strach. Očekává svůj 
poslední soud. 
Zbojníci posbírali šavle a pistole, 
podívali se po dukátech pana hra-
běte, ale poslat ho na onen svět? 
Ne, zbojníci nevraždí, proklepou 
jenom palicemi záda a dost. „Pro 
pamětnou, pane hrabě! A teď běž, 
kam tě nohy ponesou. Vijó!“ Jako 
by vítr foukl a sehnal mlhy z tváře 
země, jsou zbojníčci pryč. A hory 
stojí zase tiché, mlčenlivé. Na ni-
koho nic neprozradí.

Pověst vypráví, že zbojníci se 
uměli i poveselit, když přišel čas. 
Upekli na rožni berana, popili 
dobrého uherského vína, zazpívali. 
Však když za nimi přišla do jejich 
hor žena, byl svár přede dveřmi. 
Jedna žena a deset chlapů! Zača-
lo nepřátelství a místo zbojnic-
kých písní hádky a rvačky. Pryč 

byla svornost, zbojnická přísaha 
byla zapomenuta. Ta ženská, která 
na Budačině chlapům hospodařila, 
odešla přímo do Napajedel, do ro-
ttalovského zámku. A žalovala. 
Brzy potom vedla horami panské 
mušketýry ozbrojené až po zuby. 
Obklíčili budačinskou skálu, pěk-
ně zticha, časně zrána, udeřili 
na zbojníky, podřimující při ohni, 
polapali je, svázali jednoho ke dru-
hému a hnali je horami v Napa-
jedlům. Nebylo svornosti, nebylo 
síly. 
Na rynku před napajedelským 
zámkem byl soud. Zbojničtí chlapi 
stáli v okovech, jeden podle dru-
hého, a vypovídali, co je přivedlo 
do hor na zboj. Válka, bída, oheň, 
smrt. Však lidská nespravedlivost 
na prvém místě. A oni, zbojníci 
z Budačiny? Nechodili na zboj pro 
sebe, ani grošíku nebylo v kapsách 
jejich ovčích halen, rozdali, co 
mohli. Pánům brali a chudým 

dávali. Takový byl zbojnický zá-
kon. Soud je odsoudil ke ztrátě 
hrdel. Ale přimlouvala se za ně 
manželka toho zlého Rottala, paní 
Alina Bruntálská z Vrbna. Vypro-
sila jim v chřibských horách nad 
Napajedly kus půdy, aby se tam 
usadili, aby vymýtili lesy a založi-
li dědinu. Na počest paní Aliny se 
ta dědina jmenuje dodnes Alinko-
vice, i když lidé si původní název 
změnili a říkají dnes Halenkovice.
A ta stará pověst, v jejímž středu 
se ocitli i valašští zbojníci Ondráš 
a Juráš? Má v sobě kousek pravdi-
vého jádra? Zdálo by se, že lidská 
fantazie tu byla silnější než prav-
da. Ve skutečnosti však je třeba se 
podívat k nejbližší dědině. Slabá 
hodina dělí Budačinu od Nové 
Dědiny a tam vzniklo po válce tři-
cetileté, už podruhé v historii, pus-
tisko, vypálená a vylidněná ves. 
A toto místo bylo obsazeno z tres-
tu Valachy z dědin kolem Vsetína, 
z Prlova, Pozděchova, Zádveřic. 
A což, bylo by  možno vyloučit, že 
syn janovického rychtáře Ondráš 
neutekl se svým druhem Jurášem 
mezi své, mezi zbojníky na Bu-
dačinu? A není jistě náhoda, že se 
jmény obou valašských lidových 
hrdinů se potkáváme na Kroměříž-
sku ještě jednou, když kroměřížští 
měšťané stříleli k ptáku a nechtíc 
přivítali tu i Ondráše a Juráše.  Až 
do Bílan sahá ta pověst. Ale o tom 
až příště.

Výbor pověstí Kroměřížska 
a Holešovska

Z časů dávných i nedávných r. 1969
Jindřich Spáčil a Bohumil Řezníček

Upravila Jitka Šáchová

Budačina. Foto: I. Šácha

Jolana Křejčiříková
narozena březen 2020

Mikuláš Železník
narozen únor 2020

Tobias Petr
narozen prosinec 2020

Společenská kronika

Lubenský košt pálenek 

První únorovou sobotu r. 2020 se v místním kultur-
ním domě konal historicky první ročník koštu pále-
nek a pomazánek. Dvaatřicet vzorků destilátů z pec-
kovin a jádrovin a čtrnáct lahodných pomazánek 
koštovalo čtyřicet platících návštěvníků. Na změnu 

chuti dobře posloužila na kolečka nakrájená voňavá 
klobása či kousek zrajícího sýra, o hudební dopro-
vod se postaral DJ František. 

Foto a text: Jitka Šáchová

Rozárka Malinová 
narozena červenec 2020
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Červenec

Škrabala Stanislav 60

Srpen

Ančinec Milan 65

Září

Musilová Věra 65

Říjen

Plaček František 85
Pluhařová Božena 75

Listopad

Škrabala Břetislav 65

Prosinec

Hapalová Eva  75

Leden
Dubina Antonín 85
Flašarová Marie 80
Wardasová Lenka 65

Únor

Večerková Ludmila 85

Březen

Šidlík Jozef 65
Brázdilík František 65

Duben

Sedlář Jaroslav 70

Květen

Rybenská Eva 60
Tvrdý Jaromír 60

Červen

Štajnarová Alena 80
Škrach Pavel 65
Chocholatý Vladimír 60
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Navždy nás opustili
leden – prosinec 2020

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od  
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 oslaví nebo již oslavili 
krásné životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 …

Společenská kronika

Tvrdá Jarmila
Černáková Božena
Malenovská Libuše
Daněk Augustin
Čablová Milada
Ančincová Božena

Vážení spoluobčané, pokud máte zájem zveřejnit výročí společného života v manželství nebo jinou 
významnou událost ve vašem životě, popř. vzpomínku, kontaktujte osobně nebo telefonicky 

paní Jitku Šáchovou, tl. 721 189 652. Velmi rádi výše uvedené zveřejníme. 


