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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
co se týká roku 2021 v oblasti spole-
čenského života, zejména však eko-
nomické oblasti, tak toho pozitivního 
bohužel moc nebylo, i když na konci 
roku 2020 jsme doufali v lepší časy. 
Počátkem podzimu byla postup-
ně přijímána opatření v souvislosti  
s COVID 19 a bylo zjevné, že už to 
všechny unavuje a zbavuje dobré nála-
dy. Aby toho nebylo málo, tak nastalo 
drastické zdražování energií, které sa-
mozřejmě pokračuje, a s tím postupné 
zdražování všeho počínaje potravi-
nami až po „hřebíky“. Myslím si, že 
my „dříve narození“ jsme tak složitou 
a nebezpečnou dobu nezažili. Doufej-
me však, že zavládne zdravý rozum 
a bude opět lépe. Přes všechna úska-
lí se ale v naší obci život nezastavil 

a byla snaha nemyslet negativně, více 
se bavit a scházet s přáteli, zkrátka se 
odreagovat. Na tom se samozřejmě 
podílela i obec a snažili jsme se přispět 
k dobré náladě. Jak se dařilo v jednot-
livých oblastech, zhodnotíte hlavně 
Vy občané a k tomu vám pomohou 
další příspěvky uvnitř zpravodaje. Co 
se bude dít v dalším roku nebo letech 
by nebylo dobré predikovat, protože 
jak všichni víte, letošní rok je voleb-
ní jak do obecního zastupitelstva, tak 
v našem obvodě i do senátu. Nech-
me tedy na novém zastupitelstvu, ja-
kým směrem se bude ubírat naše obec 
v příštím volebním období. A věřte, 
že úkolů je hodně. V letošním roce 
se mají ještě realizovat dvě investič-
ní akce, a to nákup nového požárního 
vozidla, který byl několikrát odložen 

z důvodu nedostatku materiálu k jeho 
výrobě, a výstavba poldru č. 6 na Kos-
telanském potoce. Tato akce úspěšně 
probíhá, byla schválena dotace a již je 
vybrán dodavatel stavby. Já osobně si 
přeji, aby se naše obec rozvíjela nejen 
v oblasti společenské, ale i v oblasti 
bydlení, tzn. podpora výstavby ro-
dinných domů, pořizování a obnova 
obecního majetku, který slouží nám 
všem, a nesmíme zapomínat na naše 
jediné vzdělávací zařízení, a to je ma-
teřská škola.
Dovolte, abych Vám všem na závěr 
popřál hodně optimismu, dobrou ná-
ladu, pevné zdraví, šťastnou ruku při 
volbách a těším se na setkání při spo-
lečenských akcích.
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Hospodaření obce 
Lubná v roce 2021

Poděkování 
dárcům krve

Krev je nejcennější tekutinou 
na světě, v současnosti ji stále nelze 
vyrobit uměle. Velmi si vážíme kaž-
dého dárce za jeho rozhodnutí krev 
darovat.   
Pan Aleš Skácel daroval na odděle-
ní Transfuzní služby a hematologie 
Kroměřížské nemocnice, a.s., svou 
krev již  100x.  
Pan Vítězslav Kolomazník daroval 
na oddělení Transfuzní služby a he-
matologie Kroměřížské nemocnice, 
a.s., svou krev již  60x.  
Za tento hluboký lidský postoj, po-
moc člověka člověku děkujeme 
a přejeme pevné zdraví.  

Mše svatá 
u křížku 
u hřbitova

V neděli 10. července 2022 v 11 hod 
u křížku u hřbitova bude sloužena 
mše naším knězem p. Mgr. Pav-
lem Vágnerem. Budeme se modlit 
za všechny živé i zemřelé občany 
Lubné.

SMS zprávy 
z obce do mobilu

Chcete být pravidelně a včas infor-
mováni o všech důležitých zprá-
vách z naší obce? Zdarma a po-
hodlně přímo do vašeho mobilu? 
Jak na to? Na webových stránkách 
obce si stáhněte formulář nebo si 
jej osobně vyzvedněte na obecním 
úřadu. Pak už Vám nic neunikne.

Text a foto: Jan Kováč

Zdroj: Obec Lubná

Plechová garáž kompostárna

R-ce topení budova obecního úřadu včetně MŠ a bytů

R-ci topení budova obecního úřadu zhotovila fi rma Dřímal 
servis s.r.o.

Zdroj: Obec Lubná

Zdroj: Obec Lubná

Příjmy daňové 7 371 542,00 Kč

Příjmy nedaňové 537 998,00 Kč

Dotace MAS HH na stoly a židle KD 250 000,00 Kč

Dotace na volby, kompenzační bonus COVID 120 634,00 Kč

Příjmy celkem 8 280 174,00 Kč

Výdaje celkem 6 440 905,00 Kč

z toho nejvýznamnější investice:

Rekonstrukce topení na OU+MŠ+ byty 740 006,00 Kč

Prodloužení kanalizace 22 668,00 Kč

Přípravné práce na Poldr č.6 26 958,00 Kč

Náklady na odpadové hospodářství 418 720,00 Kč

Plechová garáž na kompostárnu 302 600,00 Kč

Výkup pozemků 281 123,00 Kč

Pravidelná splátka investičního úvěru 1 000 000,00 Kč

Dotace FK Lubná 1959 50 000,00 Kč

Provoz mateřské školy 145 000,00 Kč

Stoly a židle na KD 528 625,00 Kč

Drobný majetek (vysavač listí, WIFI 
kamera, zavl.nádrž) 

35 001,00 Kč

Náklady na sociální služby 49 700,00 Kč

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.

Na podzim letošního roku bude zahájena stavba 
poldru č. 6 na Kostelanském potoce s rozpočtem 
6.087.032,- Kč s dotací od Ministerstva životního 

prostředí ČR ve výši 5.173.977,- Kč.

Počet obyvatel Lubná 2014-2019
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Počet barozených obyvatel Lubná 2014-2019
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Srovnání počtu přistěhování a odstěhování v letech 2015-2020

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
přistěhování 7 9 9 21 15 8 14 15
odstěhování 14 18 5 12 15 18 9 12
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Nový školní rok jsme v naší mateřské 
škole zahájili 1. září 2021 s počtem 20 
dětí ve věku od 3 do 7 let.  Síly jsou 
vyrovnány a máme 10 chlapců a 10 
děvčat. V tomto školním roce máme 
velmi silný ročník předškoláků. Z cel-
kového počtu jich je 10. Proto jsme 
již v září opět po roce začali jezdit 
s předškoláky na cvičení. Jezdíme 
jednou za 14 dní do Kroměříže na TJ 
Sokol, kde probíhá hodinové cvičení 
v tělocvičně pod vedením zkušené-
ho trénéra. Děti cvičení velmi baví. 
Vždy mají připraveno něco nového. 
Jezdíme cvičit spolu s dětmi z Mateř-
ské školy Velké Těšany.  Myslím si, 
že pro děti je tato aktivita velkým pří-
nosem. Navážou zde nové kamarád-
ské vztahy, seznámí se s novým pro-
středím a naučí se orientovat ve vel-
kém městě. Jsou tak lépe připraveny 
na změny, které je čekají po nástupu 
do základní školy. Další aktivitou, 
kterou naši předškoláci mají nad rá-
mec každodenních činností v MŠ, je 
tzv. „Předškoláček“. Zde se věnuje-
me pouze předškolním dětem, které 

připravujeme na vstup do školy. Mů-
žeme se zde více zaměřit na jednotli-
vé děti a procvičit tak oblasti, které 
jim dělají problémy.
Naší snahou je také navázat a prohlu-
bovat spolupráci s rodiči našich dětí. 
Proto jsme na podzim uspořádali spo-
lečnou akci. Byla to „Drakiáda“. Děti 

přišly i s rodiči na hřiště, kde jsme 
společnými silami pouštěli krásné 
draky, které si děti přinesly.  Poté byly 
pro děti připraveny různé sportovní 
překážky a disciplíny, které s radostí 
překonávaly. Samozřejmě nechyběla 
odměna za sportovní výkon a na zá-
věr jsme si opekli špekáčky, na kte-
rých jsme si pochutnali.
Do konce školního roku máme v plá-
nu spolupráci s rodiči ještě více pro-
hloubit a uspořádat následující akce:   

 „Odpoledne s maminkou“ – u pří-
ležitosti oslavy svátku maminek děti 
stráví odpoledne spolu se svojí ma-
minkou, které zazpívají písničky, před-
nesou básničky a předají i malé dárky. 
Společnými silami si poté vyrobí krás-
ný dárek, který si odnesou domů.

  „Odpoledne s tatínkem“ – děti strá-
ví odpoledne také se svým tatínkem 
a společně si vyzkouší plnit různé úko-
ly a překonávat překážky.

 „Rozloučení s předškoláky“ – spo-
lečně se rozloučíme s našimi dětmi, 

které budou odcházet do základní 
školy.
Naši školku navštívili i členové  Sboru 
dobrovolných hasičů Lubná. Dětem 
ukázali hasičskou techniku a sdělili 
jim i spoustu zajímavých informací 
o činnosti hasičů. Děti si vyzkoušely 
rozhazování a motání hadic, hasič-
skou zásahovou helmu, překážkovou 
dráhu a stříkaly i z ruční džberové 
stříkačky.
Od nového roku nás všechny čeka-
la velká změna. Odešla nám paní 
učitelka Marcela Lukšíková, kte-

rá v naší školce učila tři a půl roku. 
Na její místo nastoupila paní učitelka 
Mgr. Naděžda Říkovská. Paní učitel-
ka je velmi milá a děti si ji velmi brzy 
oblíbily.
Společnými silami jsme pro děti při-
pravili tradiční karneval, kde se děti 
dostatečně vyřádily. Nechyběla ani 
zimní olympiáda. Protože venku sníh 
nebyl, využili jsme prostředí školky 
a děti si vyzkoušely různé disciplíny, 
jako je krasobruslení, lyžování, jízda 
na bobech a slalom s hokejkou mezi 
kužely.

I když jsme si zimních radovánek 
na sněhu příliš neužili, všichni jsme si 
už přáli, aby zima předala svou vládu 
jaru. Těšili jsme se, že si budeme uží-
vat sluníčka a trávit více času venku.
Abychom jaro přivolali, vynesli jsme 
paní Zimu „Morenu“ a vhodili ji 
do přehrady, aby odplavala pryč. Pro-
tože máme rádi přírodu, vyrobili jsme 
Morenu z pečiva. Nakrmili jsme tak 
ryby a kačenky, které si na pečivu jis-
tě pochutnaly.
Na konci dubna jsme si užili čaro-
dějnický rej v kostýmech. Děti si na-

míchaly různé čarodějnické nápoje 
a lektvary, které i ochutnaly.
V květnu naše mateřská škola přijme 
nové děti na nový školní rok. Zápis se 
koná ve středu 11. 5. 2022 v prosto-
rách MŠ. Na nové děti se velmi těší-
me a budeme se snažit jim co nejvíce 
ulehčit nástup a adaptaci na nové pro-
středí.
Co by mělo dítě zvládnout před nástu-
pem do MŠ:

 základní hygienické návyky – vy-
smrkat se, zakrýt si pusu při kýchá-
ní, umýt ruce, používat ručník, 

nepoužívat dudlík apod.
 samostatně používat WC (dopomá-

háme) – nepoužívat pleny
 jíst u stolu samostatně lžící a vydr-

žet sedět během stolu u jídla
 samostatně se najíst (kousat, umět 

sníst chléb s kůrkou, pevnou stravu)
 pít z hrnečku, skleničky
 znát své jméno
 poznat si svoji značku v šatně, své 

oblečení a své věci
 uložit věci na své místo
 umět si říci o pomoc, když něco 

potřebuji
 základy slušného chování (po-

prosit, poděkovat, pozdravit, rozlou-
čit se, atd.)

 umět se podělit, hrát si s ostatními 
dětmi

 přizpůsobit se novým podmínkám 
– pobytu ve větším kolektivu, v no-
vém prostředí, déletrvajícímu odlou-
čení od rodiny, pobytu v rušném pro-
středí

 respektovat pokyny dospělého
 zvládnout delší pobyt venku (pro-

cházky, pobyt na zahradě atd.)
 samostatnou chůzi po schodech

Děti z Mateřské školy Lubná

Bc. Květoslava Opravilová 
ředitelka MŠ Lubná

Foto: archiv MŠ Lubná
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Jak jistě všichni dobře víte, sezona 
2020/2021 se z důvodu pandemie 
v souvislosti s Covid-19 opět nedo-
hrála. Pořadí týmů v tabulce zůsta-
lo platné, podle stavu k 4. 5. 2021. 
Vzhledem k faktu, že byla přerušena 
už podzimní část sezony, odehrál náš 
tým mužů pouze 8 soutěžních utkání. 
Výsledkem pro nás bylo po 8 ode-
hraných kolech 8. místo se ziskem 
10 bodů. Našemu týmu ještě chybělo 
odehrát odložené utkání proti Žalko-
vicím. Nejlepším střelcem týmu byl 
Martin Ančinec s 8 přesnými zásahy.
24. 7. 2021 proběhl tradiční Memoriál 
Ing. Simona Musila. Po podzimní čás-
ti sezony 2021/2022 okresního pře-
boru se náš tým nacházel na 6. místě 
tabulky se ziskem 18 bodů. Po celou 
podzimní část sezony se tým potýkal 
s velkým množstvím zranění. Nejlep-
ším střelcem týmu byl Ondřej Kašík 
se 7 brankami. 
Soutěže mládeže měly v sezo-
ně 2020/2021 bohužel stejný osud 
jako soutěže mužů a sezona se opět 
z důvodu pandemie Covid-19 ne-
dohrála. Naše mládež v této sezoně 

působila ve spojení s týmem FC Kva-
sice.  Mladší přípravka stihla odehrát 
7 utkání a umístila se tak na 4. místě 
okresního přeboru skupiny B se zis-
kem 9 bodů. Nejlepším střelcem byla 
Veronika Škrabalová se 16 brankami. 
Starší přípravka stihla odehrát 6 utká-
ní a umístila se na 6. místě okresního 
přeboru skupiny C bez bodového zis-
ku.  Nejlepším střelcem týmu byl Fi-
lip Jarka s 5 přesnými zásahy. Mladší 
žáci se umístili na 8. místě okresního 
přeboru se ziskem 1 bodu po 7 ode-
hraných utkáních. Nejlepším střelcem 
byl Jakub Hrdlička se 4 brankami. 
Do sezony 2021/2022 naše mládež 
vstoupila opět ve spolupráci s týmem 
FC Kvasice. Do soutěže byly přihlá-
šeny kategorie mladší přípravky, star-
ší přípravky a starších žáků. Mladší 
přípravka se po podzimní části sezony 
umístila na krásném 2. místě se zis-
kem 24 bodů. Od celkového prvenství 
ji dělilo pouze horší skóre. Nejlepšími 
střelci týmu byli shodně Robin Matu-
lík a Radomír Mazel s 27 brankami. 
Tímto umístěním si naši nejmenší 
fotbalisté zajistili účast ve finálové 

skupině jarní 
části sezo-
ny okresní-
ho přeboru. 
Starší pří-
pravka se 
umístila na 5. 
místě okres-
ního přeboru 
skupiny B 
se ziskem 12 
bodů. Nej-
lepším pod-
zimním střel-
cem týmu se 

stal Filip Skácel se 14 brankami. Star-
ší žáci v rámci podzimní části sezony 
okresního přeboru skupiny B získali 
15 bodů a obsadili 3. místo. Nejlepším 
střelcem týmu a zároveň celé soutěže 
se stal Matyáš Gabrhelík s krásnými 
36 brankami. 
Zde bych chtěl jménem vedení FK 
Lubná 1959 strašně moc poděkovat 
v první řadě trenérům, ale také rodi-
čům a všem těm, kteří se jakkoli za-
pojují do chodu naší mládeže. Velmi 
si této nejednoduché práce vážíme. 
Jsme moc rádi za to, jak dobrou prá-
ci trenéři odvádějí, a nutno zmínit, že 
za poslední rok je opravdu vidět vel-
ký pokrok ve výkonech a fotbalových 
dovednostech našich dětí. Jmenovitě 
se jedná o Jaroslava Škrabala, Ivo Ha-
vlíka a Miroslava Mynáře mladšího. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
hráčům za reprezentaci našeho fotba-
lového klubu. Poděkování patří také 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílí na chodu našeho klubu a při-
kládají ruku k dílu. 
V letošním roce opět realizuje náš 
fotbalový klub projekt s názvem 
„Sportovní vybavení Lubná“, v rám-
ci kterého obdržel dotaci z rozpočtu 
Zlínského kraje ve výši 34 000,- Kč.  
Konkrétně jde o program MaS02-
22 Podpora sportu v obcích do 3000 
obyvatel. Z této dotace bude pořízeno 
sportovní vybavení pro mládežnické 
kategorie.  

Co jsme za poslední sezónu stihli 
zvládnout? Během ledna jsme byli 
na uzlovacích soutěžích na Nové Dě-
dině a v Kvasicích, odkud máme krás-
né třetí místo. Netrvalo dlouho a naší 
další činností byla příprava na karne-
val, kde jste mohli vidět naše vystou-
pení představující zásah mladých hasi-
čů. 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. 
Doufali jsme, že se 
opět brzy uvidíme 
a opět se radostně 
vrhneme do našich 
aktivit. To se nám 
také podařilo, bě-
hem letních prázd-
nin jsme se setkali 
a začali opět tréno-

vat, udělali si krásný výlet na Maco-
chu a připravovali se na závody. 
Ovšem stalo se to opět – od září jsme se 
nemohli setkávat a veškeré činnosti se 
zastavily. Vlastně nám do chvíle, kdy 
píšeme tento článek, uběhlo půl roku 
a náš návrat je v nedohlednu. Naše 
obavy nyní směřují k tomu, co nastane, 
až se budeme moci opět pustit do prá-
ce, budeme mít vlastně s kým trénovat 
a setkávat se? Proto také chceme touto 

cestou pozvat další děti do kroužku 
mladých hasičů. Na co se u nás mů-
žete těšit? Určitě je to požární sport, 
uzlování, různé štafety. Pořádáme růz-
né výlety – ať už do přírody, na známá 
místa, památky nebo exkurze. Jako 
další máme po návratu naplánovanou 
hvězdárnu v Brně spolu s výletem 
na Špilberk. Také máme možnost le-
zecké stěny na Kostelanech. Vznikají 
nové a nové nápady na další činnos-
ti. Samozřejmostí jsou tréninky, které 
se konají 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 ov-
šem nemohl fungovat nebýt našich ve-
doucích, které nesmíme zapomenout 
zmínit, a to Rostislava Vrby, Richarda 
Kořínka a Davida Škrabala. Doufáme, 
že naši nabídku přijmete a přidáte se 
k nám.  

Za kolektiv mladých hasičů 
Škrabal David 

Vloni naštěstí v naší obci nehořelo. 
Zimní dětský karneval se však ješ-
tě kvůli covidu odložil, nicméně si to 
v Lubné děti užijí na jeho letní variantě 
25. června 2022 za kulturním domem 
s pomocí obce. Mikuláš „proběhl“ 
vloni naší vesnicí vzhledem k aktu-
álním podmínkám velmi rychle a byl 
doma dřív, než se stihl nachladit nebo 
něco chytit, i když jako nadpřirozená 
bytost se přirozeně nemá čeho bát. 
Při probouzení medvědů pro tradiční 
masopustní vodění medvěda očivid-
ně došlo k řetězové reakci, protože 
při masopustním průchodu vesnicí 
jsme kromě našeho medvěda přivítali 
rovnou i první přijíždějící uprchlíky 
z Ukrajiny. Ti k nám a ke svým pří-
buzným tady přijížděli prchajíce také 

před medvědem, ale tím ruským. Snad 
jsme je tedy moc nevyděsili. Ruský 
Míša si snad, doufejme, vezme brzy 
příklad z toho lubenského a uloží se 
zase k zimnímu spánku.
Po loňské pauze uspořádáme letos 
v červenci opět tradiční slavnostní Mši 
svatou pod otevřeným nebem u kříž-
ku na spodním konci obce. Mše svatá 
bude sloužena v neděli 10. července 
2022 v 11.00 hodin naším novým kně-
zem p. Mgr. Pavlem Vágnerem a po-
modlíme se za všechny živé i zemřelé 
obyvatele naší obce. 
Letos připravujeme už sedmý ročník 
Vaření kotlíkových gulášů za Kul-
turním domem v Lubné. Vloni jsme 
si připomněli minutou ticha památku 
kotlíkového mistra pana Gulána a jeho 

příbuzní a pokračovatelé od Škrabalů 
ukázali, že se ani další generace rodin-
ného klanu nebude mít za co stydět. No 
prostě jsme si zase všichni pochutnali. 
Všechny gulášové fajnšmekry a vládce 
kotlů a kotlíků tedy zveme, ať si při-
praví svůj zaručený recept i letos, a to 
na sobotu 3. září 2022. Pro registrace 
týmů a informace můžete kontaktovat 
našeho gulášového guru Libora Kocha-
níčka na čísle +420 731 498 460. 
Přejeme všem hodně sil, energie a  pokud 
to půjde i míru a klidu do dalšího roku!
Pro další podrobnosti sledujte naše 
internetové stránky www.sdhlubna.cz 
nebo události na našem facebookovém 
účtu @SDHLubna.

František Brázdilík ml.

Rok 2021 v FK Lubná 1959 Zdar a sílu přejí hasiči Lubná

Foto: SDH Lubná

FK Lubná 1959 – mladší přípravka             Foto: FK Lubná 1959

Mladí hasiči Lubná

Jakub Musil
muskaat@email.cz
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Pan Svatopluk Gabrhelík, hudeb-
ník a fotbalista srdcem i duší. Stál 
u zrodu FK Lubná, stál u koléb-
ky hudební skupiny Delicia, kde 
působil jako její kapelník. Delicia 
nechyběla na žádné lubenské zába-
vě, znali je v širokém okolí.  Hráli 
na svatbách, oslavách i pohřbech. 
Nahráli dvě hudební CD, zúčastnili 
se i zahraniční přehlídky. Přesto zů-
stal pan Gabrhelík velmi skromný. 
Sedí tu naproti mně a jeho hnědá 
očka po mě pokukují. Mohu za-
pnout diktafon?     

Jak vzpomínáte na své dětství? 
Narodil jsem se v Bařicích, když za-
čala druhá světová válka, konkrétně 
15. září 1939. Otec narukoval, ma-
minka zůstala doma sama se dvěma 
dětmi, se mnou a o rok mladší sestrou. 
Válku jsme prožili v krytu, měli jsme 
v Bařicích pole „padělek“, naši tam 
vykopali jámu, tam byl jednoduchý 
kryt. Rodiče stavěli v průběhu války 

r. 1940 nový domek, který nejprve 
obsadili Němci a poté Rumuni, měli 
tam štáb. Dodnes nechápu, jak jsme to 
přežili. Maminka německy neuměla, 
pamatuji si, že němečtí vojáci si čas-
to přišli něco půjčit nebo potřebovali 
uvařit… a ona jim nerozuměla. 

Čím jste se vyučil a jaká byla vaše 
profese?
Základní školu jsem navštěvoval 
v Bařicích, hned po válce, 4 roky, poté 
jsem navštěvoval měšťanku ve Kvasi-
cích, tam jsem docházel denně pěšky, 
autobusy nejezdily. Měšťanku jsem 
ukončil v r. 1953 a šel jsem se učit 
do Zlína na strojnické učiliště sou-
stružníkem, 2 roky. Pak jsem nastou-
pil do zlínských strojíren, poté jsem 
narukoval na vojnu a po vojně jsem 
pak nastoupil do fi rmy Pal Kroměříž. 
Začal jsem studovat večerní průmy-
slovku, v práci mě zařadili do tech-
nologie a do konstrukce. Až do roku 
1968. Jako zaměstnance se mě tenkrát 
zeptali, co říkám na události toho roku. 
Odpověděl jsem, že nechápu příčinu 
invaze vojsk Varšavské smlouvy, no 

a pak mně začaly problémy s tehdej-
ším režimem. Nakonec jsem z fi rmy 
odešel a začal pracovat v konstrukci 
ve Zborovicích. V té době jsme s ka-
pelou hráli pod hlavičkou JZD Kvasi-
ce a předseda mě přemlouval, ať na-
stoupím do Kvasic do družstva. Nako-
nec jsem souhlasil. Po převratu v roce 
1989 jsem přijal nabídku svého bratra 
Emila a nastoupil do fi rmy VAPE, kde 
jsem zůstal až do odchodu do penze.     

Stál jste u kolébky fotbalu v Lubné 
v roce 1959. Jak to tenkrát bylo?  
V roce 1965 jsem se přiženil do Lub-
né. Byl jsem v té době aktivní fotba-
lista, hrál jsem za Slavii Kroměříž. 
Předtím jsem hrál v Bařicích, kde 
měl fotbal dlouhou historii, fotbal se 
tam hrál už před II. světovou válkou. 
Když jsem přišel do Lubné, teprve se 
zde začalo budovat hřiště. V r. 1959 
mě místní chlapi, pan Baštinec a pan 
Zeman, přemlouvali, abych přestoupil 
do Lubné.  Tady nebyli tenkrát téměř 
žádní zkušení fotbalisté. Zpočátku 
jsem za Lubnou hrál, později i tréno-
val, a to jak žáky, tak především muže. 

Tady bylo hodně malých kluků a ni-
kdo neměl zájem je trénovat. V Klá-
novicích jsem absolvoval trenérský 
kurz. Bylo to velmi náročné obdo-
bí, musel jsem dělat všechno. Doma 
bylo práce, velká zahrada a zvířectvo. 
Děda zemřel brzy, v roce 1972 a jako 
muž jsem tady zůstal sám, kluci byli 
ještě malí. Moje žena však byla velmi 
pracovitá a tolerantní. Zemřela v roce 
1995 v 51 letech. 

Vašim celoživotním koníčkem byla 
a je hudba …
Hrát jsem začal v roce 1956, rok 
po vyučení, v Bařicích u pana Dvořá-
ka. V Bařicích už tenkrát byla kapela. 
Tatínka jako tehdejšího předsedu ná-
rodního výboru pan Dvořák oslovil, 
zda by kluci měli zájem, tak se nás 
u pana Dvořáka učilo 5-6 kluků. Cho-
dili jsme k němu na hodiny. Já začí-
nal na klarinet a poté jsem pokračoval 
na učilišti ve hře na saxofon. Saxofon 
jsem poprvé chytil do ruky na svatbě 
bratrance‚ to už jsem hrál na klarinet 
a můj první saxofon mi tatínek sehnal 
na Žlutavech.  

Jak vznikla kapela Delicia?
Když jsem se přiženil do Lubné, hrál 
jsem v kapela OB (Osvětová bese-
da) Vrbka, kterou vedl učitel Chme-
la.  Po jeho smrti byla schůzka, kde se 
dohodlo, že kapela musí pokračovat. 
„A ty nám budeš dělat kapelníka!“ řekli 
mi kluci z kapely. Byl tam tenkrát Va-
šek Smola, vojenský muzikant, Jarda 
Vostatek, profesor konzervatoře. „Vy 
jste se zbláznili! Já přece nebudu tako-
vým chlapům šéfovat?!“ Ale kluci si tr-
vali na svém. Tak to byl začátek kapely 
Delicia, v roce 1979. A tak jsme hráli až 
do roku 2007, kdy nás začalo zrazovat 
zdraví. Název Delicia vznikl od har-
moniky. Naše harmoniky měly značku 
Delicia a harmonika byl náš vedoucí 
nástroj. Navíc člen kapely Jarda Vosta-
tek  vyučoval její hru na konzervatoři. 

Byli jsme dobrá parta, setkáváme se 
dodnes. Ale naše řady už prořídly.

Kde jste všude hráli?
Měli jsme široký záběr, celý okres 
Kroměříž. Také na Slovácku jsme 
byli prakticky pořád: Milovice, Ra-
tíškovice, Dubňany, Kyjov. V sobotu 
o půl páté býval odjezd. Přes týden 
jsme ještě hrávali na Kudlovské do-
lině. Vzpomínám si, jak na mě čekali 
před domem, já utíkal z hřiště a Vašek 
Smola mi nadával, kde jsem, že po-
jedeme pozdě. Pátky, soboty se hrálo 
na zábavách, 
v neděli jsem 
hrál fotbal. By-
lo to náročné 
období. Hráli 
jsme na pohř-
bech, oslavách, 
na svatbách. (to 
mohu potvrdit, 
mně hrála De-
licia před třiceti 
lety na svatbě 

– pozn. re-
dakce). Už jsem 
ani nechtěl cho-
dit na fotbal, 
abych někoho známého nepotkal 
a nepožádal mě o hudební produk-
ci. Dostali jsme se až do Německa, 
v jednom německém lázeňském měs-
tě se konala přehlídka kapel. Sponzo-
rem naší kapely bylo JZD KVASICE, 
pan Kubík nám koupil vybavení, já 
tenkrát pracoval ve Kvasicích v při-
družené výrobě jako vedoucí. Nebylo 
to vždycky lehké, třeba pohřební prů-
vod šel pěšky ze Lhotky do Zláman-
ky do kostela po sněhu a náledí. Bě-
hem pochodu se samozřejmě muselo 
i hrát. 

Vyšly Vám i dvě nahrávky?
Ano, v roce 2002 nahrála kapela CD 
ve studiu R-AUDIO v Otrokovicích. 
Na na obalu je psáno: Nahrávka byla 

pořízena s láskou a srdcem pro přátele 
a rodiny jednotlivých hráčů. Zobrazu-
je profi l celé hudební skupiny a mož-
nosti uspokojení rozsáhlé věkové ka-
tegorie posluchačů.

Kdo Vám skládal hudbu?
Pan Peterka z Posádkové hudby Kro-
měříž. To byl kamarád Vaška Smoly, 
výborný a šikovný muzikant, měl ab-
solutní sluch a z rádia nám zapisoval 
a upravoval písničky pro naše obsaze-
ní. Také Jiří Vrána ze Zborovic a Viktor 
Kozánek z kroměřížské konzervatoře.

Syn Ivo je muzikant po Vás?
Ivoše hudba bavila od malička, ne-
musel jsem ho nikdy do hraní nutit. 
Hrozně ho to bavilo. Uměl zahrát 
na harmoniku zpaměti všechny pís-
ničky, co hrála Delicia. Dnes hraje 
s vlastní taneční kapelou a spolupra-
cuje se Standou Hložkem. 

Máte nějaký recept na dlouhově-
kost? 
Recept na dlouhověkost nemám. Já 
měl spíše štěstí na lidi, na dobré lidi.  
Potkal jsem je ve správnou dobu, 
na správném místě a vždycky mi po-
mohli. 
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor s panem Svatoplukem Gabrhelíkem

Amaterská taneční skupina DELICIA v r. 2002

Svatopluk Gabrhelík a jeho tenor saxofon

FK Lubná r. 1989

Jitka Šáchová
 Foto: archiv rodiny   
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PROSÍME O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY V OKOLÍ KON-
TEJNERŮ! POKUD JE KONTEJNER PLNÝ, NENE-
CHÁVEJTE ZDE ODPAD, VEZMĚTE SI VÁŠ OD-
PAD ZPĚT DOMŮ A VYČKEJTE, AŽ BUDE ZVON  
PRÁZDNÝ! Pomozte nám udržet naši obec čistou a pěk-
nou. Nebuďte lhostejní, myslete na přírodu a třiďte od-
pad!

Jitka Šáchová

Od roku 2019 pracuje pro naši obec koordinátorka soci-
ální pomoci paní Eva Navrátilová z Kostelan. Potřebuje-
te poradit v oblasti sociálních služeb? Nevíte si rady s vy-
plněním formulářů, žádostí, s jednáním s úřady, lékaři 
v této oblasti? Právě pro Vás je tu paní Eva Navrátilová. 
Pomůže Vám například v těchto záležitostech: 
-  pomoc s podáním a vyplněním žádostí na ÚP (příspě-

vek na péči, příspěvek na bydlení, vyřízení mobility, 
průkazu ZTP)  

-  pomoc v komunikaci s úřady (finanční úřad, pojišťovny, 
pošta, bankovní ústavy)

-  pomoc v komunikaci s lékaři, zajištění lékařské péče, 
objednávání a dovoz léků na e-recept, zajišťování do-
pravy na vyšetření k lékaři (sanitka), event. doprovod 
k lékaři, na úřady

-  pomoc s nákupem, s objednáním potřeb do domácnosti, 
do domu

-  psychická podpora, komunikace s pečovaným i s rodinou
- pomoc v tíživých životních situacích
-  zajištění domácnosti a potřebných věcí v případě hospita-

lizace v nemocnici
-  pomoc při výběru vhodných zdravotních pomůcek, 

chodítek, hygienických pomůcek, objednání, nákup
-  pomoc rodině při výběru a podání žádostí do domovů 

pro seniory a pečovatelských domů
- individuální přístup a pomoc dle potřeb občanů
Věříme, že si tato pomoc získá další zájemce a povede 
ke zvyšování kvality života obyvatel v naší obci.
Kontaktní telefony: 
Starosta obce Lubná Jan Kováč: tel. 724 189 505
Místostarostka obce Lubná Jitka Šáchová tel.: 721 189 652

Text a foto: Jitka Šáchová

Třídění  patří k dobrému vychování u více jak 
73% Čechů a Moraváků

Koordinátorka sociální pomoci aneb 
nejste v tom sami!

Druh odpadu Třídíme, 
svážíme Kdy a kde

Směsný komunální odpad ANO každý sudý čtvrtek

Sklo bílé, barevné ANO zvon U Panenky a Ploština

Sklo tabulové ANO zvon pod schody kult.domu

Papír ANO zvon U Panenky a Ploština

Plast ANO zvon U Panenky a Ploština

Železo ANO kontejner Trojek U Panenky 

Textil, obuv, hračky ANO kontejner U Panenky 

Velkoobjemový odpad ANO 2x ročně kontejnery  na vyzvání

Hřbitovní odpad ANO kontejner za hřbitovem

Nebezpečný odpad ANO 2x ročně před Obecním úřadem  na vyzvání

Bioodpad ANO kompostárna - sobota 17-18 hod*

Jedlý rostlinný olej ANO kompostárna - sobota 17-18 hod*

Vybité baterie ANO kontejner v budově obecního úřadu

rok papír plast sklo 
bílé

sklo 
barevné textil CELKEM

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
2021 4,25 5,37 3,20 2,14 0,89 15,85

Rok směsný kom. 
odpad

2016 83,4
2017 84,8
2018 87,3
2019 83,7
2020 88,7
2021 85,9

Množství směsného 
komunálního odpadu 
v tunách (černé popelnice)

Množství vytříděného odpadu v tunách v letech 2016–2021

papír
 

27%
 

plast  
36%  

sklo bílé  
18%  

sklo 
barevné  

12%  

tex�l  

7% 

TŘÍDĚNÝ ODPAD LUBNÁ R.2021   

* kompostárna : období duben–listopad  sobota 17–18 hod
                             období prosinec–březen první sobota v měsíci 9–10 hod

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Kompenzační pomůcky pomáhají lidem k vyšší soběstač-
nosti. Mohou je využít ti, kteří mají sníženou pohyblivost 
z důvodu nemoci, stáří či úrazu. Mezi kompenzační po-
můcky patří rehabilitační pomůcky, toaletní doplňky, in-
validní vozíky, polohovací lůžka nebo chodítka k chůzi.
Pokud je třeba pomůcku využít pouze dočasně, je možné 
si ji jen zapůjčit, např. zde: 

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

CHARITA KROMĚŘÍŽ
Jitka Fučíková
Z tracená 63/1, Kroměříž 
Mobil: 733 755 842

CHARITA HOLEŠOV
Pavlína Bílková
Tovární 1407, Kroměříž  
Mobil: 734 435 318

CHARITA OTROKOVICE
Vladana Trvajová
Na Uličce 1617, Otrokovice 
Mobil: 731 608 441

V případě, že stav vyžaduje dlouhodobější využití kom-
penzační pomůcky, je možné si pomůcku zakoupit. 
Většinu kompenzačních pomůcek zcela hradí zdravotní 
pojišťovna, některé jen částečně. Vzniklý doplatek hra-
dí tedy pacient. Vždy je nutné se domluvit s praktickým 
nebo odborným lékařem (neurolog, rehabilitační lékař, 
ortoped, internista nebo chirurg). Ten pak vystaví poukaz 
s kódem pomůcky. Po schválení žádanky pojišťovnou 
vyplní lékař informace o schválení a po vyzvednutí pou-
kazu si pacient pomůcku převezme, např. v Šanci – druž-
stvo handicapovaných, v Kroměříži.

Mgr. Pavla Šišková
vedoucí střediska Osobní asistence

Charita Kroměříž
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Sezona 2021–22 oddílu stolního tenisu v obci 
Lubná

Stolní tenis v Lubné byl v sezoně 
2021-22 zastoupen v mužské kate-
gorii týmem A v okresním přeboru I. 
třídy /Hilšer Vladislav, Klásek Jiří, 
Fečko Libor, Trnčík Pavel/ a týmem B 
v okresním přeboru II. třídy /Vaculík 
Jaroslav, Škrabal Ota, Polách Libor, 
Polášek Roman/. V B týmu nastupo-
valo kromě Škrabala Petra i několik 
žáků, kteří své sportovní dovednosti 
rozvíjeli i přes překážky způsobe-
né epidemií covidu, především pod 
dohledem zkušeného trenéra Libora 
Polácha. Zejména David Kozelský 
a Mirek Mynář jsou do budoucna pří-
slibem.
Hráči A týmu dosáhli historického 
úspěchu, svou soutěž vyhráli a postu-
pují do krajské soutěže. B tým ve své 
soutěži rovněž uspěl a z 2. místa po-
stupuje do OP I. třídy. 
V místním kulturním domě byly 
uspořádány 2 okresní bodovací turna-
je mládeže, na kterých se naši mladí 
neztratili. Na předních místech, nejen 
na těchto, ale i ostatních okresních 
turnajích se pravidelně umísťovali ze-
jména David Kozelský, Mirek Mynář 

a Anička Šáchová, David dokonce je-
den turnaj v Lubné vyhrál. Účast naší 
mládeže na krajských bodovacích 
turnajích byla tentokrát méně počet-
ná a taky méně úspěšná, konkurence 
kopané v obci je znát. Nedostatek 
mladých pociťuje většina oddílů ne-
jen v našem okrese. Každého dalšího 
z řad mladých rádi na naší herně při-
vítáme, podpora a spolupráce s Obcí 
Lubná je příkladná (letos jsme s její 

pomocí pořídili nové stoly a problé-
my se zdražováním energií díky ve-
dení obce nemáme), takže do nové se-
zony hledíme s optimismem a nadějí, 
že bude ještě úspěšnější než ta minulá. 
Děkuji zejména vedení obce v čele se 
starostou Janem Kováčem a místosta-
rostkou Jitkou Šáchovou a v nepo-
slední řadě všem členům oddílu.

Polách Libor, předseda oddílu ST 
Lubná

Výsledky sezony 2021–22 Okresní 
přebor 1. třídy Zlínský kraj 
1. Obecní úřad Lubná 74 bodů
2. TJ Holešov D  69 bodů
3. TJ SLAVIA  Kroměříž  B 61 bodů
4. SK Spartak Hulín B 59 bodů
5. Kst Zborovice 52 bodů
6. TJ Sokol Morkovice B 45 bodů
7. SK Spartak Hulín A 44 bodů 
8. TJ Sokol Kostelec u Hol. 39 bodů            
9. TJ Osíčko 35 bodů
10. TJ Bystřice p. H. B 34 bodů

Tipy na výlety 
Mořské oko 

Nedaleko Lubné, v lese zvaném Drá-
těná, dodnes najdete místo, kterému 
pro jeho neustálou vlhkost a zrádné 
bahnité břehy lidé říkají Mořské oko. 
Po celý rok vyvěrá v tomto místě ze 
země voda. Povídá se, že je bezed-
né a ve svých hlubinách je spojeno 
s moři a oceány, na rozdíl od ostatních 
mořských ok vzniklých v zatopených 
lomech nebo v horských prohlubních 
a majících pevná dna. K bažině se 
váže několik pověstí doložených vy-
právěním pamětníků, kteří je slyšeli 
v ústním podáním od svých předků.
Často si tudy krátil cestu jeden mlá-
denec z Kudlovic, který našel zalíbe-
ní v jisté dívce v naší obci. Po jedné 
takové návštěvě na zpáteční cestě 
v temné noci za bouřky zbloudil z les-
ní cesty. Najednou se však  jeho nohy 
začaly propadat v měkkém mechu 
stále hlouběji a hlouběji, až jej bažina 
načisto pohltila. V hlubinách nenašel 
smrt pouze tento kudlovský šohaj, ale 
bažina v tom roce strávila i koně s po-
vozem, který svážel dřevo na zimu. 

Větší štěstí měl Jiří J. z Halenkovic, 
který se chtěl cestou z taneční zába-
vy v Mořském oku osvěžit. V před-
klonu se mu ale náhle zatočila hlava 
a on upadl do bažiny. Volání o pomoc 
naštěstí uslyšela jeho dívka, která ho 
kousek cesty doprovázela. Ta sehnala 
pomoc mezi místními mladíky, kteří 
pomohli tonoucího vytáhnout.
K Mořskému oku se váže také pověst, 
která vznikla na základě svědectví 
několika občanů, kteří v něm v minu-
losti spatřili velikou slizkou mořskou 
zmiji. Ta se čas od času dle vyprávění 
našich předků vynořila z Mořského 
oka a vyvalila z útrob země mohutné 
přívaly vody, které zaplavily mnohé 
lubenské chalupy.
Podle další pověsti se zde nachází 
hrob se zlatou rakví nesmírné hodnoty 
uherského krále Belly, který byl po-
chován do tohoto Mořského oka. Jed-
ná se pravděpodobně o nejtajemnější 
běžně přístupné místo Chřibů neda-
leko Lubné, které zřejmě nebylo pro 
velmi zrádný, nebezpečný a bezedný 

terén a ze strachu před zmijí nestvů-
rou doposud prozkoumáno.

Dle vyprávění p. učitele Brázdila 
zapsal a doplnil Ing. Ota Škrabal

upravila a trasu prošla: Jitka ŠáchováZáhadné Mořské oko

Okruh trasy mořské oko

Turnaj mládeže ve stolním tenise na KD Lubná konaný dne 28.října 2021

Tým Lubná A: zleva Hilšer Vladislav, Klásek Jiří, Fečko Libor, Trnčík Pavel

Foto: J. ŠáchováFoto: J. Šáchová

Foto: oddíl ST Lubná

Trasa: Lubná – přehrada – vlevo 
od přehrady po louce nahoru do lesa, 
lesní pěšinou až k Mořskému oku 
(směr Kostelany), od Mořského oka 
směr Lubná - pěšina se stáčí zpět 
k přehradě 
Náročnost: lehká
Délka trasy: 3,69 km
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5 generací žen   
Ne každé rodině se poštěstí, aby se u jednoho stolu mohla 
setkat praprababička, prababička, babička, matka a dce-
ra. Paní Libuše Nitková, Vladimíra Maixnerová, Mar-
kéta Kozelská, Petra Šenkyříková a nejmladší Terezka 
Grochalová, tedy pět generací žen rodu, který nevymře 
po přeslici, to štěstí má. Mezi nejstarší a nejmenší člen-
kou rodiny je neuvěřitelných 87let. Gratulujeme!

Červen

Šáchová Božena 75
Simonová Hana 75
Maixnerová Vladimíra 70
Tvrdý Vladimír 65

Srpen

Chlopáňová Anna 80
Vaculík Jiří 65

Září

Otýpková Eliška 80
Soldán Zdeněk 75
Kolomazník Vítězslav 65
Marák Jaroslav 65
Vaculík Jaroslav 60

Říjen

Polišenská Libuše 70

Prosinec

Císařová Irena 75

Leden
Musilová Žofi e 97
Bímová Veronika 80

Březen

Němec Zdeněk 80
Škrabalová Ludmila 80
Šácha Jan 80
Šidlíková Ludmila 65 

Květen

Simon Josef 80
Žáková Alexandra 65
Mynář Miroslav 65

Navždy nás opustili
leden – prosinec 2021

Děti narozené v roce 2021
leden – prosinec 2021

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 
1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 oslaví nebo již oslavili krásné 
životní jubileum.
Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 …

Chocholatý Vladimír 
Silná Jarmila
Klásek Jaroslav
Kahajová Růžena
Vlček Stanislav
Prokopec Zdeněk
Černák Stanislav

Grochalová Tereza leden 2021 
Zaoral Sebastian březen 2021
Kopečná Nikola duben 2021
Ančinec Vojtěch červenec 2021 
Škrabal Petr červenec 2021
Řezníček Jan září 2021
Šindlerová Diana září 2021
Perutíková Barbora říjen 2021

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. 

Svatby

Nela Sládečková a Jan Březka - svatební obřad se konal 
v květnu 2021

Andrea Řezáčová a Petr Hájek - svatební obřad se konal 
v říjnu 2021
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Diana Šindlerová 
narozena září 2021

Sebastian Zaoral 
narozen březen 2021

Nikola Kopečná 
narozena duben 2021

Vojtěch Ančinec 
narozen červenec 2021

Jan Řezníček 
narozen září 2021

Tereza Grochalová 
narozena leden 2021

Společenská kronika

Barbora Perutíková 
narozena říjen 2021

Petr Škrabal 
narozen červenec 2021


