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SDH Lubná slavila 120 let od svého založení.                                              Foto: J. Šáchová.
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Vážení spoluobčané,
právě držíte v ruce již páté vydá-

ní Lubenské ročenky. Uplynulý rok 
2018 byl z hlediska „osmičkových“ 
výročí více než významný. Událos-
ti v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 
patří neodmyslitelně k významným 
milníkům naší historie. Některá 
z nich jsou kladná, na některá by 
mnozí raději zapomněli. Ale to by 
byla chyba. Neboť z chyb bychom 
se měli poučit. A věřte mi, chybuje 
každý z nás. A stejné je to se společ-
ností, jen ve větším. Historie má ten-
denci se ve spirále opakovat. Čerpej-
me proto z naší historie, abychom 
pochopili současnost a mohli budo-
vat lepší budoucnost.

Důležitým mezníkem v prostředí 
obce jsou komunální volby. Ty po-
slední se uskutečnily na podzim loň-
ského roku. Váš zájem o budoucnost 
obce dokazuje vysoká, více než 65% 
účast voličů. Za to se sluší poděko-
vat. Poděkování patří také všem za-

stupitelům minulého volebního ob-
dobí. Někteří z nich se podíleli na 
dění v obci dlouhá léta a jsou dob-
rým příkladem pro nás, „zelenáče“. 
Pro nás nově zvolené i stávající za-
stupitele je nyní nutné, abychom se 
plně věnovali práci. Pokud potáh-
neme za jeden provaz, jsme schop-
ni dosáhnout cílů, jež budou příno-
sem pro nás, pro všechny. 

V letošním roce otevřeme brány 
nové kompostárny. Třídění odpadů, 
nejen „bio“, má z hlediska budouc-
nosti velký význam - ochrana život-
ního prostředí, snížení zdravotního 
rizika, podpora výroby, pořádek ve-
řejného prostranství a mnoho dal-
ších. Obec dále připravuje dlouho-
dobý projekt nového průtahu obcí. 
Více o realizovaných investičních 
akcích najdete na straně 2. 

V loňském roce slavil Sbor dobro-
volných hasičů 120. výročí svého za-
ložení. Naši fotbalisté letos připravu-
jí program k 60. výročí založení FK 

Lubná 1959. Podpořte dobrovolné 
spolky u nás v obci. Třeba tím, že 
zajdete v neděli na fotbalové hřiště 
fandit klukům. Nebo tím, že přihlá-
síte dítě do „hasiče“ nebo na stolní 
tenis. Mravenčí práce trenérů, ve-
doucích, instruktorů a mnoha dal-
ších osob sice není vidět, ale výsle-
dek stojí za to. Dělají to zadarmo, 
a po práci. Za to jim patří velký dík. 

Loučím se s Vámi textem písně Xa-
viera Baumaxy:

„Lidé z malých vesniček a měst 
jsou z jiných těst, jsem si jist, tak 
to jest.“

Ano, my lidé na vesnici jsme z ji-
ného těsta. Umíme se navzájem po-
zdravit, prohodit pár slov, poděko-
vat. A i když jsou naše domy oddě-
leny ploty, máme k sobě blíž. 

Jitka Šáchová,
místostarostka obce

Slovo místostarosty
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                             Foto: J. Šáchová.

Zdroj: Obec Lubná

Zdroj: Obec Lubná

Zdroj: Obec Lubná

Chcete být pravidelně a včas in-
formováni o všech zprávách z naší 
obce? Na našich webových strán-
kách www.obeclubna.cz se vpravo 
dole přihlaste k odběru novinek. Za-
dejte svůj e-mail a stiskněte potvrdit. 
Obec výhledově uvažuje o dalším 
způsobu zasílání informací, např. 
formou SMS zprávy do mobilního 
telefonu. 

NOVINKY E-MAILEM

APLIKACE CHŘIBY

Aplikace Chřiby vás provede po 
známých i neznámých místech je-
dinečného moravského pohoří. Na 
mapě najdete zajímavá místa, turis-
tické trasy nebo cyklotrasy a objeví-
te všechny krásy Chřibů. Zjistíte vše 
o hlubokých lesích, tajemných ská-
lách, starých hradech, památkách, 
studánkách, chráněných územích, 
ale i místních hospůdkách a dal-
ších známých i neznámých místech 
Chřibů. Všechny krásy a tajemství 
Chřibů na jednom místě.

V aplikaci najdete:
Turistické trasy
Cyklotrasy
Hipotrasy
Památky
Přírodní útvary
Chráněná území
Studánky a prameny
Rozhledy
Turistická místa
Hospůdky a restaurace 
Další zajímavosti Chřibů
Objevujte společně s námi krásy 
a tajemství unikátního pohoří Chři-
by.

Ke stažení:
Google Play
App Store

Financování obce – výdaje   2015 – 2018

Výdaje ve výše uvedených oblas-
tech činí úhrnem 19.779.214,- Kč. 
V loňském roce ještě proběhla vý-
stavba polní cesty a svodného pří-
kopu v hodnotě 9 mil. Kč, kterou fi-
nancovala ČR. Realizace této stav-
by vyplynula z pozemkových úprav 
jako společné protipovodňové za-
řízení. Vzhledem k náročnosti fi-
nancování investic v roce 2018 za-
stupitelstvo rozhodlo vyjednat úvěr 
s ČS a.s. ve výši 5 mil. Kč a použi-
je se k částečné úhradě komunika-
ce ke kulturnímu domu (4 mil. Kč) 
a kompostárny (1 mil. Kč). V uply-
nulém období obec nečerpala téměř 
žádné dotace, protože výše uvedené 
akce nebyly podporovány. Zanedba-
telnou finanční částku jsme obdrželi 
jen na územní plán a přesun a opra-
vu křížku na točnu.

V uvedeném přehledu nejsou sa-
mozřejmě uvedeny všechny výdaje 
obce, jako jsou např. údržba zeleně, 
běžná údržba budov, hřbitova a hřiš-
tě, nákup drobného spotřebního ma-
teriálu, nákup energií, platy a mzdy 
zaměstnanců obce a zastupitelů atd.

Ing. Jan Kováč, starosta obce

 
Investice celkem  17.578.066,- Kč 

 

Opravy a údržba celkem  1.376.539,- Kč 

364.290,- 61.023,- 362.628,- 588.598,- 
 

Nákup materiálu celkem  824.609,- Kč 

155.553,- 172.318,- 263.277,- 233.461,- 

2015 2016 2017 2018 

Hrací prvky MŠ 
201.405,- 
Kabinky do šaten 
48.988,- 
Vlečka za traktor 
60.500,- 
Šatny na hřišti 
1.411.077,- 
Nákup pozemků 
204.950,- 
 
 

Územní plán obce 
146.060,- 
Komunikace Drahy 
347.728,- 
Osvětlení hřbitova 
93.124,- 
Osvětlení křížku 
27.334,- 
Přesun křížku 
199.650,- 
ZTV – elektrika 
149.500,- 
ZTV – plynovod 
316.128,- 
ZTV – veř. osvětlení 
418.342,- 
Traktorová sekačka 
100.000,- 

Dětské hřiště u KD 
409.772,- 
ZTV – dešťová kan. 
1.458.807,- 
ZTV– splašková 
kan. 
1.099.923,- 
ZTV – vodovod 
660.588,- 
Nákup pozemků 
82.425,- 
 

Odkoupení kanal. 
948.210,- 
ZTV – komunikace 
5.444.325,- 
Kompostárna 
2.841.133,- 
 

1.926.920,- 2.705.959,- 3.711.519,- 9.233.668,- 
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 Foto: J. Šáchová. Foto: J. Šáchová.

Vzdělávání dětí v mateřské škole

Rozloučení s předškoláky.                                                              Foto: J. Šáchová.

Mateřská škola v naší obci je jed-
notřídní mateřskou školou, která 
vzdělává děti od 2 do 6 let. V přípa-
dě odkladu školní docházky až do 7 
let věku dítěte. Naším hlavním úko-
lem je doplňovat rodinnou výchovu 
dítěte, která v jeho životě hraje dů-
ležitou a nezastupitelnou roli. Ná-
stup do mateřské školy je pro dítě 
velká změna v jeho životě. Nejen 
že se musí odloučit od milující oso-
by, ale musí se vyrovnávat s různými 
překážkami a úkoly. Dostává se do 
nové sociální role, nového prostře-
dí, má kolem sebe spoustu nových 
kamarádů a podnětů, s kterými se 
musí seznámit. Pro dítě to není jed-
noduché. Někdo se s nástupem do 
mateřské školy vyrovnává lépe, ně-
kdo hůře.

Naše mateřská škola je škola s he-
terogenním složením dětí (děti vě-
kově smíšené). Práce v takové skupi-
ně je velmi náročná. Je nutné připra-
vit dětem vzdělávací nabídku, která 
zaujme všechny věkové skupiny, od 
nejmenších až po ty nejstarší. Záro-
veň musí děti rozvíjet a posunout je 
ve vývoji a vzdělávání dále. Ale dle 
mého názoru je právě takové slo-
žení skupiny pro děti velmi přínos-
né. Mladší děti zvládnou snadněji 
adaptaci a zejména se učí 
nápodobou od starších 
kamarádů. A starší děti 
se zase učí odpovědnosti 
a pomoci druhému. Rádi 
se starají a pomáhají mlad-
ším dětem, dokonce se před- há-
nějí v tom, kdo komu pomůže. Ne-
jen že se učí děti navzájem samy od 
sebe, ale učíme se i my, pedagogičtí 
pracovníci, od dětí. Každé dítě je je-
dinečná osobnost, která má své po-
třeby a zájmy. A my se je snažíme 
respektovat.

Hlavním úkolem předškolního 
vzdělávání je připravit dítě na vstup 
do základní školy. Rozvíjet ho po 
stránce fyzické, ale i psychické. 

Naše mateřská škola pracuje dle 

školního vzdělávacího programu 
(dále jen ŠVP)„Jaro, léto, podzim, 
zima, to je celý rok“. Jak již název 
napovídá, ŠVP je rozdělen do čtyř 
bloků podle ročního období. Každý 
blok pak obsahuje různá témata, kte-
rá nadále zpracováváme do vzdělá-
vací nabídky. Děti se učí nové pís-
ničky, básničky, tanečky, povídáme 
si u obrázků, poznáváme a pojmeno-
váváme, rozvíjíme artikulační schop-
nosti a dovednosti, porozumění sly-
šenému a viděnému. Rozvíjíme gra-
fomotoriku, jemnou a hrubou moto-
riku, předmatematické schopnosti 
a podporujeme děti v jejich zájmech 
a dovednostech.

V mateřské škole pracují kvalifi-
kované pedagogické pracovnice – p. 
ředitelka Bc. Květoslava Opravilo-
vá a paní učitelka – Marcela Daň-
ková. Provozní pracovnicí naší MŠ 
je p. Renata Mynářová, která se sta-
rá o naše pohodlí a čistotu.

A jak probíhá den v naší mateř-
ské škole?

Provoz začíná v 7:00 hod. Děti 
se postupně scházejí do 8:00 hod. 
Poté se MŠ z bezpečnostních dů-
vodů uzamyká. Děti mají k dispo-
zi ci nabídku různých činnos-

tí – mohou si volně hrát 
nebo si vybrat výtvarnou 
či jinou pracovní činnost. 

S dětmi malujeme, kreslíme, lepíme, 
stříháme nebo vyrábíme různé věci. 
Snažíme se také dětem věnovat indi-
viduálně, popovídat si s nimi o tom, 
co je zajímá či trápí. O půl 9 za do-
provodu písničky s dětmi uklízíme 
a sejdeme se všichni spolu v komu-
nitním kruhu. Vzájemně se přivítá-
me, pohladíme a řekneme si infor-
mace o tom, jak bude dnešní den 
probíhat.

Po svačině probíhá tzv. řízená čin-
nost, kdy se s dětmi učíme nové bás-
ničky, písničky, tanečky, hrajeme na 
hudební nástroje, učíme se novým 
vědomostem, dovednostem a návy-
kům. Vše probíhá samozřejmě hra-
vou formou, protože hra je pro dítě 
v tomto věku důležitou činností. 
S dětmi chodíme i ven. Hodně vy-
užíváme školní zahradu, kde mají 
děti možnost se volně pohybovat. 
Hrajeme s dětmi různé pohybové 
a míčové hry, využíváme pískoviš-
tě, prolézačky a různé hračky, kte-
ré máme uloženy v zahradním do-
mečku. Máme zde příležitost sledo-
vat, jak se děti k sobě chovají a jak 
se projevují. Pokud nám počasí ne-
umožní být na školní zahradě, cho-
díme s dětmi na procházky, v zimě 
bobovat na pole a na podzim pod-
nikáme procházku do lesa. Po obě-

pokračování na str. 6

Nové pohlednice obce Lubná za 15,- Kč

Prodej na OÚ Lubná.

Vážení občané, velmi si vážíme každého z Vás, kdo třídí 
recyklovatelný odpad a ukládá jej do kontejnerů k tomu 
určených. Z tabulky srovnání množství vytříděného odpa-
du v letech 2015 – 2018 je vidět, že se každoročně zlepšu-
jeme. Přesto se najdou tací, kteří přinesený odpad zane-
chají v pytlích poblíž kontejnerů, nebo si pletou stanoviště 
kontejnerů se sběrným dvorem. V naší obci máme umístě-
ny barevné kontejnery (zvony) na sklo bílé a barevné, plas-
ty, papír, železo, textil (obuv, hračky) na dvou stanoviš-
tích: parkoviště U Panenky a na Ploštině. Začátkem letoš-
ního roku jsme navýšili počet kontejnerů na horním konci 
obce o další dva: na papír a sklo. Dvakrát ročně (zpravidla 
v dubnu a říjnu) jsou v obci přistaveny kontejnery na velko-
objemový odpad (koberce, matrace, nábytek atd.). Rovněž 
dvakrát v roce probíhá sběr nebezpečného odpadu (např. 
baterie, chemikálie, zářivky, výbojky, barvy, ředidla, postři-
ky, televizory, lednice atd.). Kromě toho je za vchodovými 

Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.
Antoine de Saint-Exupéry

dveřmi obecního úřadu umístěn zelený kontejner na vybité 
baterie. Komunální odpad je svážen každý lichý čtvrtek. 
Pomozte nám udržet naši obec čistou a pěknou. Nebuď-
te lhostejní. Myslete na přírodu! Třiďte odpad! Ušetříme 
všichni. PROSÍME O UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY V OKO-
LÍ KONTEJNERŮ!                                    Jitka Šáchová

ODPADKY PATŘÍ

DO KONTEJNERU!TOHLE NENÍ
SBĚRNÝ DVŮR!

Z
dr

oj
: O

be
c 

L
ub

ná



strana 6

www.obeclubna.cz

LUBENSKÁ ROČENKA strana 7LUBENSKÁ ROČENKA

www.obeclubna.cz

                                                                                     Foto: archiv ČČK Kroměříž.

 Foto: PIXABAY.COM

Dne 6. února 2019 uplynulo 100 
let od založení Československého 
červeného kříže - přímého předchůd-
ce současného ČČK. Tento den před 
jedním stoletím vyslovil prezident re-
publiky T. G. Masaryk souhlas se za-
ložením národní společnosti Červe-
ného kříže v nové republice a sou-
časně do funkce předsedkyně ČSČK 
jmenoval Alici Masarykovou. V na-
šem regionu působí Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Kroměříž. 
Více o spolku ředitelka Mgr. Alice 
Juračková: 

Jsme provozovatelé Dětského do-
pravního hřiště v Kroměříži. Zajiš-
ťujeme celoroční provoz. 4. ročníky 
žáků základních škol z okresu Kro-
měříž dojíždí na Dětské dopravní 
hřiště, aby ukončily dopravní výuku 
zkouškami mladého cyklisty. V od-
poledních hodinách navštěvují hřiš-
tě školní družiny a máme i každý den 
otevřeno pro širokou veřejnost. V ob-
dobí jarních a letních prázdnin pořá-
dáme příměstské tábory, které navští-
ví cca 400 dětí a v období jara a pod-
zimu i víkendové pobyty pro děti 
s noclehem. Pravidelně pořádáme 
také pobyty pro seniory a rekondič-
ní pobyty u moře. Naší hlavní činnos-
tí však zůstává školení první pomoci. 
Školíme malé děti v mateřských ško-
lách, žáky v základních školách a stu-
denty středních škol. Pořádáme také 
kurzy první pomoci pro pedagogické 
pracovníky, ale i zaměstnance firem, 
organizací a širokou veřejnost. Pra-

UŽ 100 LET NEČEKÁME, AŽ POMŮŽE NĚKDO JINÝ
videlně 2 x ročně realizujeme kurz 
Zdravotník zotavovacích akcí, který 
je určen zájemcům – zdravotníkům 
na pobytových akcích s dětmi.

Pořádáme soutěže v poskytová-
ní první pomoci – Soutěž mladých 
zdravotníků, ale také Dopravní sou-
těž mladých cyklistů.

Spolupracuje s transfuzním odděle-
ním kroměřížské nemocnice, kde se 
každý odběrový den staráme o dárce 
krve a plazmy formou podávání ná-
pojů a celkovou péčí před i po odbě-
ru. Věnujeme se náborům do regis-
tru dárců kostní dřeně. Pravidelně 
navštěvujeme střední školy s osvě-
tou o možnosti stát se dárcem krve 
a vstoupit do registru - pomoci tak 
druhému člověku. Dárce krve pravi-
delně oceňujeme medailemi MUDr. 
Jánského a zlatými kříži ČČK. Oce-
ňování je slavnostní událostí pro dár-
ce i pro nás.

Další naší činností jsou zdravot-
nické dozory na kulturních a spor-
tovních akcích.

Velmi rádi podpoříme vznik Míst-
ních skupin ČČK v obcích. V minu-
losti tyto spolky v mnoha obcích bo-
hužel zanikly. Podporujeme také čin-
nost kroužků první pomoci ve školách.

Československý červený kříž 
v Lubné.

Tato organizace byla u nás obci 
založena v r. 1951. Téhož roku byl 
uspořádán v obci kurz první po-
moci, kterého se zúčastnilo 25 čle-
nů, hlavně žen. V obci byla zříze-
na stanice první pomoci v domě 
č. 34. V roce 1961 má organiza-
ce 45 členů. Předsedou organiza-
ce byl František Chlopáň č.p. 88. 
Činnost ČČK je hlavně v posky-
tování první pomoci při úrazech. 

Akce, které v tomto školním roce proběhly:
♣ Drakiáda
♣ Cvičení dětí v Dráčku v Kroměříži
♣ Dýňové tvoření
♣ Vítání občánků
♣ Zubní preventivní program
♣ Návštěva p. Maliny – procházka na ovečky
♣ Dušičky – návštěva hřbitova a zapálení svíčky u pomníku
♣ Divadlo „O chytré princezně“
♣ Návštěva dětí v MŠ Velké Těšany
♣ Vycházka do lesa za přehradou
♣ Divadélko „Rolnička“ – pohádka o Krtečkovi
♣ Návštěva muzea – vzdělávací program „Vládci noci“
♣ Vánoční focení dětí
♣ Vystupování u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu
♣ Přišel k nám Mikuláš
♣ Vánoční posezení s rodiči – besídka + tvoření
♣ Vánoční program v Muzeu Kroměřížska
♣ Ježíšek v MŠ – rozdávání dárečků
♣ Divadélko Květinka – ekologický program pro děti – Třídíme odpady
♣ Karneval v MŠ
♣ Vynášení Moreny
♣ Vystoupení pro seniory na KD
♣ Velikonoční program v Muzeu Kroměřížska
♣ Velikonoční dílna
♣ Pálení čarodějnic

dě děti mají relaxační chvilku. Dě-
tem hodně čteme pohádky, někdy je 
posloucháme i na CD. Děti, které 
mají potřebu spánku, usnou. Ty, kte-
ré nespí, mohou vstát a jít ke stoleč-
ku, kde mají připravené různé úko-
ly. Nesmí ovšem rušit ostatní kama-
rády. Po odpoledním odpočinku je 
svačina a poté si děti hrají a postup-
ně odcházejí domů. Den v mateřské 
škole končí v 15:30, kdy se mateřská 
škola zamyká.

Snažíme se dětem pobyt v mateř-
ské škole hodně zpestřit a obohatit. 
Spolupracujeme s Mateřskou školou 
ve Velkých Těšanech. Jezdíme na 
společné výlety, organizujeme spo-
lečné akce a vzájemně se navštěvu-
jeme. Děti tak mohou poznat nové 
kamarády a nové prostředí. Dětem 
jsme zajistili zubní preventivní pro-
gram. Jednou za měsíc k nám jez-
dí p. Forejt, který děti hravou for-
mou seznamuje se správnou péčí 
o zuby. Starší dětí jezdí jednou za 
14 dní cvičit do Dráčku v Kromě-
říži. S předškoláky jezdíme do mu-
zea, kde mají vždy pro děti připra-
vený zajímavý program. Děti si od-
nesou spoustu užitečných informa-
cí. Organizujeme pro děti i různá 
divadelní představení, která probí-
hají přímo v naší MŠ. Snažíme se 
i o spolupráci s rodiči a myslím si, 
že se nám to daří. Pořádáme společ-
né akce jako je – Drakiáda, dýňové 

tvoření, vánoční besídka a dílničky, 
velikonoční dílny, Den matek a roz-
loučení s předškoláky.

Nesmím zapomenout i na dobrou 
spolupráci se zřizovatelem, který 
naši mateřskou školu podporuje a fi-
nancuje. Vystupujeme u příležitosti 
rozsvěcování vánočního stromu, ví-
tání občánků a besedy se seniory.

Co naši mateřskou školu trápí nej-
více? Je to především klesající počet 
dětí. Do základní školy odchází silné 
ročníky a nově příchozích dětí není 
tolik, aby doplnily stávající počet. 
V letošním školním roce máme za-
psáno 16 dětí. Věřím, že se nám tuto 
krizi podaří časem překonat. Zápis 
do MŠ na nový školní rok se bude ko-
nat v pondělí 13. 5. 2019. Budeme se 
těšit na všechny nově příchozí děti.

Do konce školního roku nám pře-
ce jen zbývá ještě nějaká doba, proto 
ani my nezahálíme a máme pro děti 
připravené následující programy – 
návštěva kina v Kroměříži – film Psí 
Veličenstvo, přednáška z BESIPU 
o bezpečnosti, focení dětí ke kon-
ci školního roku, zápis do MŠ, Den 
s rodinou, návštěva kroměřížského 
zámku, kde dětem zahrají pohádku, 
výlet ve spolupráci s MŠ Velké Těša-
ny – na sv. Hostýn a závěrečné roz-
loučení s předškoláky.

 Bc. Květoslava Opravilová
 ředitelka MŠ Lubná

dokončení ze str. 5

Na vycházce.                                                                       Foto: archiv MŠ Lubná.
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60 let kopeme za Lubnou 

FK Lubná 1959.                                                                                                                                              Foto: J. Šáchová.

Jako každoročně začal rok 2018 
zimní přípravou, která začala ve dru-
hé polovině ledna. A-mužstvo se zú-
častnilo posledního ročníku zimní-
ho turnaje „O pohár starosty města 
Hulín“. Mládež absolvovala tréninky 
z větší části v tělocvičně. Muži se sa-
mozřejmě opět vydali na zimní sou-
středění na rusavský Hotel Ráztoka. 

Muži zakončili jarní část sezony 
na solidním 6. místě se ziskem 41 
bodů. Nejlepším střelcem týmu se 
stal Karel Sládeček s 15 přesnými 
zásahy. V letní přestávce ukončil pů-
sobení u týmu trenér Vladimír An-
drýsek. Toho u kormidla vystřídal 
Bronislav Železník. Největší letní 
posilou se stal odchovanec Petr Chy-
la, který do Lubné přestoupil z ligo-
vého Slovácka. V letní přestávce pro-
běhl tradiční Memoriál Ing. Simona 
Musila. Turnaje se tentokrát účastni-
la kromě domácí Lubné devatenáct-
ka Kroměříže, SK Baťov a TJ Těš-
novice. Domácí hráči dokázali vů-
bec poprvé v historii turnaje zvítě-
zit. Podařilo se to po penaltové vý-
hře nad Těšnovicemi a finálovém ví-
tězství nad Kroměříží. První polo-
vina nové sezony se našim hráčům 
příliš nevydařila, v zimní přestáv-
ce se družina Bronislava Železníka 
krčila na 12. místě. Tým předváděl 

poměrně slušné výkony, ale trápilo 
ho proměňování šancí. Na druhou 
stranu má tým mužů ještě druhou 
část sezony na to, aby dokázal, že 
patří do vyšších pater tabulky. Nej-
lepším střelcem týmu byl Petr Chy-
la s 5 brankami.

Starší přípravka se umístila v jar-
ní části sezony na celkovém 5. mís-
tě ve skupině o 7. místo. Prakticky 
tedy svěřenci Jaroslava Škrabala ob-
sadili 11. místo v okresním přeboru. 
Nejlepším střelcem týmu a celkově 
druhým nejlepším střelcem celé sou-
těže se stal Matyáš Gabrhelík. Ten 
nasázel krásných 42 branek. V let-
ní přestávce se k trenérovi Jarosla-
vu Škrabalovi připojil Miroslav My-
nář ml. Po odehrané podzimní čás-
ti sezony okresního přeboru sk. C se 
naše fotbalové naděje nachází na 6. 
místě. Nejlepším střelcem týmu je 
Adam Brázdil s 15 góly. Zde bych 
chtěl jménem vedení FK Lubná 
1959 strašně moc poděkovat v prv-
ní řadě trenérům, ale také rodičům 
a všem těm, kteří se jakkoliv zapo-
jují do chodu naší mládeže. Velmi 
si této nejednoduché práce vážíme. 
Koncem roku proběhl tradiční vá-
noční a silvestrovský fotbálek. 

Chtěli bychom touto cestou také 
vyzvednout kolektiv mužů. Za uply-

nulý rok hráči z vlastní iniciativy 
uskutečnili několik brigád, v rám-
ci kterých se postarali o postupné 
zvelebení našeho areálu. Tohle jsem 
osobně už pěkných pár let v Lub-
né nezažil. Takže ještě jednou díky. 
Stejně tak děkujeme všem hráčům 
za reprezentaci našeho fotbalové-
ho klubu. Trenérům za neskuteč-
nou snahu a trpělivost. Moc si váží-
me podpory všech sponzorů, přede-
vším obce Lubná. Poděkování patří 
také všem, kteří se jakýmkoliv způ-
sobem podílí na chodu našeho klu-
bu a přikládají ruku k dílu. 

Závěrem bych chtěl pozvat všech-
ny příznivce na oslavy 60. výročí za-
ložení fotbalu v Lubné. Tyto oslavy 
se budou konat 13. 7. 2019. V rámci 
tohoto dne se můžete těšit na slav-
nostní výroční schůzi, utkání našich 
nejmenších fotbalistů a samozřejmě 
také utkání starých pánů. Vrcho-
lem oslav bude zápas mužů, kteří 
se postaví slavnému SIGI TEAMU 
v čele s bývalým reprezentačním 
útočníkem Horstem Sieglem. Sou-
částí bude také autogramiáda býva-
lých fotbalových hvězd. Oslavy bu-
dou zakončeny taneční zábavou se 
skupinou EXPO-PENZION. 

 Jakub Musil
 muskaat@email.cz

60 let kopeme za Lubnou 

                                                                                                                                                     Foto: archiv FK Lubná 1959.
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Trénink dělá mistry.                                                                     Foto: J. Šáchová.

Družstvo mladých hasičů.                                                                     Foto: J. Šáchová.

Foto: manželé Šáchovi.

Sbor dobrovolných hasičů Lubná slavil 120. vyročí založení
V sobotu 13. října 2018 SDH Lubná slavil 120. výročí 

od svého založení. V dopoledních hodinách prošel obcí 
od kulturního domu slavnostní průvod, kdy místní hasi-
či za doprovodu okolních sborů položili věnce k pomní-
ku padlých u obecního úřadu a na hřbitově. Poté se na 
kulturním domě konala slavnostní schůze, kde se mimo 
jiné předávala ocenění za dlouholetou činnost ve sboru. 
Odpoledne patřilo námětovému cvičení ve spolupráci 
s týmy z okolních vesnic a Kvasic. Večer bylo pro členy 
a rodinné příslušníky připraveno pohoštění a zábava. 

Kroužek mladých hasičů startuje
Po několikaleté pauze začal v naší 

obci opět fungovat oddíl mladých ha-
sičů. Na podrobnosti jsem se zepta-
la Rostislava Vrby, jednoho z vedou-
cích družstva.

Co Vás přivedlo k myšlence vést mla-
dé hasiče?

„Už před lety mne oslovil pan Fran-
tišek Brázdilík st., zda bych se ne-
chtěl věnovat mladým hasičům. Sám 
jsem za mladých let požární sport dě-
lal spoustu let a bavilo mě to. Tenkrát 
jsem však měl jiné priority. Nyní jsme 
se domluvili, že to zkusíme.“ 

Kdo s Vámi trénuje?
„Spolu se mnou působí také jako 

vedoucí Richard Kořínek a David 
Škrabal. Instruktorkami jsou Kris-
týna Vlčková a Barbora Kořínková.“

Kolik dětí kroužek navštěvuje?
„Prozatím se přihlásilo 11 dětí ve 

věku od 6 do 15 let. Jsou tu děti, kte-
ré už do oddílu hasičů chodily, např. 
ve Vrbce či Karolíně a mají zkuše-
nosti s požárním sportem. Pak jsou 
tu děti, které jsou tu poprvé a neví 
o tom nic.“

Co je náplní oddílu?
„Náplní oddílu mladých hasičů je 

především:
- trénink disciplín požárního sportu 
s možností účasti na soutěžích 
- rozvoj individuálních schopností 
a týmové spolupráce dítěte 
- hry v klubovně v hasičské zbrojnici 
a zdravý pohyb v přírodě
- základy první pomoci a chování při 
mimořádných událostech
- znalost požární techniky a jejího 
použití

- základy topografie.“
Jaké máte plány do budoucna?
„Jde nám hlavně o kolektiv, o tý-

movou práci. Rádi bychom se s dět-
mi zúčastnili nějaké soutěže na úrov-
ni okresu. Uspořádáme a pojedeme 
na výlet do přírody.“ 

Jak často a kde trénujete?
„Zatím jednou týdně, vždy v pátek 

od 17 hodin. Sraz je před hasičskou 
zbrojnicí. Ve zbrojnici máme veške-
ré vybavení, techniku, zázemí. Poblíž 

zbrojnice je výukové hřiště, kam cho-
díme trénovat.“

A co na to děti?
„Když před šesti lety v Lubné skon-

čil oddíl mladých hasičů, začali jsme 
trénovat ve Vrbce. Ale přišlo nám div-
né, že jsme z Lubné a trénujeme jin-
de. Chtěli jsme se vrátit. Přišli jsme 
sem za zábavou a za sportem.“

Děkuji za rozhovor.
 Jitka Šáchová

Co frčí v knihovně
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Vánoční turnaj mládeže prosinec 2018.                                                                                                             Foto: J. Šáchová.  Foto: PIXABAY.COM

 Foto: PIXABAY.COM

Stejně jako se v sychravém poča-
sí nedaří lidem, nemají rády vlhko 
a zimu ani včely. Aby se zahřály, na-
jedí se medu a shluknou se v zimě 
k sobě do jednoho velkého chomá-
če, v jehož středu je matka – králov-
na. Uprostřed dokáží udržet po ce-
lou zimu teplotu 22°C bez ohledu 
na venkovní mrazivé teploty. Prostě 
teploučko jako v obýváku. Takže tep-
lo bychom měli a zůstává problém 
s vlhkem. Nejen v zimě, ale hlavně 
na jaře a v létě je totiž v úlu překva-
pivě hodně vody. 

Hned na jaře při prvních sluneč-
ných dnech s teplotami nad 10°C se 
včely vylétají „napít“ – a přinášejí si 
vodu do úlu. Potřebují ji ke zpraco-
vání pylu pro krmení včelího plo-
du a na mateří kašičku - pro králov-
nu. Ta denně naklade až 3000 vají-
ček, která váží celkem dvakrát to-
lik než královna sama. Je tedy po-
třeba hodně kašičky a pylových 
„bochánků“ pro tisíce ratolestí.
Spousta vody se odpařuje také ze sa-
motného medu. Čerstvý med je vy-
soce tekutý. Má v sobě vysoké pro-
cento vody a větší část se jí musí od-
pařit před tím, než med včely v plás-
tech zavíčkují voskem. Jinak by za-
čal med kvasit. Což by sice uvítali 
mnozí z nás, od Moraváků po Vi-
kingy, ale včely dávají stále přednost 
původnímu produktu. 

Pokud zkombinujete dřevěné stě-
ny (ať už dutiny stromu nebo včelí-

Teplo – Zima – Medicína aneb včelí propolis a jeho léčivé účinky 
ho úlu), vysokou vlhkost z odpařo-
vané vody a tmu, máte ideální recept 
pro vznik plísní a choroboplodných 
zárodků. Aby včely zabránily ples-
nivění svého příbytku, zdokonalily 
v průběhu 120 milionů let techniku 
udržování stěn úlu absolutně hygie-
nicky čistých. Jak to dělají? Jedno-
duše. Pokryjí všechno, co by moh-
lo zvlhnout a plesnivět, propolisem. 
Ať už je to dřevěný rámek plástve, 
stěna úlu nebo cokoliv jiného. Včely 
touto tmavou a lepkavou látkou vy-
plní každou mezeru i skulinku. Pro-
polis nejen dobře lepí a izoluje, ale 
má i schopnost ničit všechny mik-
roorganismy, se kterými přijde do 
kontaktu.

Přičemž antibakteriální, antiviro-
vé a antiparazitní vlastnosti propo-
lisu jsou tak účinné, že vnitřek vče-
lího úlu je považován za mnohem 
sterilnější než nejčistší operační sál. 
Složení a účinky propolisu

Propolis je schopen stimulovat 
imunitní systém tak, že zvyšuje tvor-
bu protilátek v našem těle, a tím zvy-
šuje jeho odolnost vůči onemocně-
ním. Tím stimuluje naše tělo k uvol-
nění chemických látek, které chrá-
ní naše tělo před poškozením. Vědci 
dospěli k závěru, že propolis má dal-
ší výhody v tom, že zlepšuje duševní 
i fyzickou výkonnost a také urychlu-
je hojení poškozené tkáně.

Proč tomu tak je? Propolis je tvoře-
ný vyváženou směsí pryskyřic, pylu, 
tříslovin a éterických olejů z rašících 
pupenů dřevin a květů. Včely tuto 
směs sbírají z okolních rostlin v blíz-
kosti úlu a zpracují ji uvnitř svého 
těla spolu s voskem a výsledkem je 
propolis. Celkem obsahuje více než 
200 sloučenin a biologicky aktivních 
látek. Jeho výzkum ještě není zda-
leka dokončen, takže vědci objevu-
jí stále nové a nové prospěšné látky, 
které propolis obsahuje.

Jednou z hlavních léčivých kom-
ponent je přítomnost mnoha flavo-
noidů, což jsou látky, které dodáva-
jí propolisu jeho imunologické vlast-
nosti, které ve srovnání s průmyslo-
vě vyráběnými antibiotiky dokáží 
účinkovat nejen proti bakteriím, ale 
i virům, plísním a houbám. 
Využití propolisu

Propolis se využívá při léčení vnitř-
ně i zevně. Ideálně formou tinktury, 
v lékárnách lze sehnat i sprej. 

V lidské praxi se jako léčebný 
prostředek používá posledních pět 
tisíc let, velice populární byl už 
u faraonů. Používá se na jakáko-
liv kožní onemocnění včetně ku-
řích ok a bradavic, záněty či in-
fekce a bolesti všeho druhu… Pro-
stě harmonický přírodní lék, kte-
rý je tu s námi už 120 milionů let.

 František Brázdilík ml.

 Sezona stolního tenisu začíná 
v druhé polovině roku a končí na 
jaře. Naše plány - přihlásit do soutě-
ží dvě mužstva dospělých a 1 muž-
stvo žáků - jsme splnili. A mužstvo 
ve složení Hilšer Vladislav, Trn-
čík Pavel, Klásek Jiří, Polách Libor 
a Foltýn Vlastimil odehrálo nejlep-
ší sezonu v historii stolního teni-
su v Lubné, v konečném účtování 
skončilo v okresním přeboru na 3. 
místě. Nově vytvořené B mužstvo 
tvořené matadory lubenského „pin-
cu“ ing. Škrabalem Otou, Vaculíkem 
Jaroslavem a Poláškem Romanem 
a doplněné našimi nejlepšími mla-
dými Daňkem Filipem a Gabrhe-
líkem Lukášem vybojovalo postup 
z nejnižší soutěže okresu do okres-
ního přeboru, čímž vytvořili před-
poklad pro úspěšné účinkování na-
šich žáků pro následující roky. Dů-
ležité je, že zaměření oddílu na vý-
chovu mládeže nese své ovoce. Naši 
žáci se ve složení Daněk Filip, Ga-
brhelík Lukáš, Hilšer Martin, Kozel-
ský David a Gabrhelík Matyáš popr-
vé zúčastnili tzv. Žákovské ligy okre-
su Kroměříž a suverénně ji vyhráli. 
Všechny renomované oddíly zůstaly 
za nimi a podobným způsobem naši 
žáci excelovali na okresním přebo-
ru žactva družstev, vítězstvím si vy-
bojovali právo reprezentovat okres 
na krajském přeboru družstev, který 
se uskutečnil 4. května 2019 na sto-
lech ve Vsetíně. Ani v jednotlivcích 

Nejúspěšnější sezona našich stolních tenistů
se naše naděje neztratily. Okresní-
ho přeboru jednotlivců se zúčastni-
lo celkem 8 hráčů, kromě jmenova-
ných ještě Škrabal Jan, Mynář Mirek 
a Polišenský Antonín. Ve starších 
žácích skončil na 3. místě Daněk 
Filip, stejně uspěl Gabrhelík Ma-
tyáš v kategorii mladších žáků. Ve 
společné žákovské čtyřhře domino-
vali Daněk Filip s Gabrhelíkem Lu-
kášem a další dvojice Kozelský Da-
vid - Gabrhelík Matyáš se umístila 
na 3. místě. 

Vzestup výkonnosti našich mla-
dých se potvrdil na turnaji v Nové 
Dědině. Pozvánka pořadatelů turna-
je dospělých adresovaná našim žá-
kům se překvapivě nevyplatila, pro-
tože Daněk Filip a Gabrhelík Lukáš 
obsadili první dvě místa. 

Konečné pořadí po osmi turna-
jích/naši zástupci se zúčastnili 4 tur-
najů/:
90. Daněk Filip 
97. Gabrhelík Lukáš
137. Kozelský David
151. Gabrhelík Matyáš
159. Hilšer Martin 
z celkového počtu 180 hodnoce-
ných hráčů.

Pravidelný Vánoční turnaj mláde-
že, který se na naší herně konal 29. 
prosince 2018 jsme tentokrát rozdě-
lili do dvou kategorií, pozvání dosta-
li i nejlepší žáci Slavie Kroměříž, cel-
ková účast byla 14 „table tenistů“. 
V kategorii mladších žáků domino-

vali kroměřížští hráči Nela Štětino-
vá a David Matušínský, ale vítězství 
si nenechal ujít Matyáš Gabrhelík. 
V kategorii starších žáků byla pře-
vaha domácích zřetelnější, vítězství 
potvrdil Filip Daněk před Lukášem 
Gabrhelíkem, teprve na 3. místě se 
umístil okresní přeborník Jakub Ská-
cel z Kroměříže. Součástí turnaje 
byla soutěž čtyřher složených z do-
spělého a žáka o Putovní pohár sta-
rosty obce Lubná. Z vítězství se ra-
dovali Hilšerovi /otec Vladislav, syn 
Martin/, druzí skončili Daňkovi /
otec Martin, syn Filip/, třetí místo 
přenechali domácí dvojice kromě-
řížským Skácelům. 

Cesta, kterou jsme nastoupili ve 
výchově mladých sportovců, je evi-
dentně správná, tréninku se věnuje 
několik dalších nadějí, ze kterých je 
třeba vyzvednout perspektivní Anič-
ku Šáchovou, která určitě v katego-
rii nejmladších žákyň v příští sezo-
ně potrápí nejen soupeřky své, ale 
i vyšších kategorií, pokud se bude 
přípravě věnovat s tak vysokým na-
sazením jako dosud. Úspěchy našich 
žáků jistě přilákají do naší útulné 
herny na obecním úřadě další mla-
dé i starší talenty a nezbývá, než jim 
popřát hodně sportovních úspěchů 
a taky poděkovat vedení obce za je-
jich podporu.

Libor Polách, hráč a trenér
oddílu stolního tenisu Lubná
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Narození 2018

Izabella Zoe Svrčková - narozena leden 2018.

Matyáš Grochal - narozen březen 2018.

Jakub Musil - narozen březen 2018.Jasmína Marie Nováková - narozena březen 2018.

Radim Škrabal - narozen říjen 2018.

Společenská kronika

Životní jubileum
Blahopřejeme spoluobčanům, kteří v období od 1. 1. 

2019 do 31. 12. 2019  oslaví nebo již oslavili krásné ži-
votní jubileum.

Uváděni jsou jubilanti při dosažení věku 60, 65, 70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 …

Únor

Březen

Duben

Večerka Břetislav   65
Čabla Josef   80
Dubinová Jarmila   80
Polách Libor   70

Červenec

Bocheza Alois   60
Mičáková Jarmila   60
Maixner František   70
Pospíšilová Josefa   75

Skácelová Ludmila   60
Dočkálková Jarmila   65
Silná Jarmila   90

Bochezová Jiřina   60

Srpen

Černák Stanislav   60
Havlíková Božena   70

Září

Říjen

Veselá Jana   60
Gabrhelík Svatopluk   80
Kouřil Petr   75

Kochaníček Lubomír   65

Listopad

Bartoníková Růžena   85
Brázdilíková Miroslava   60
Klásek Jaroslav   85

Prosinec

Vlčková Anna   75
Pospíšil Miroslav   65

Červen

Němcová Jarmila   75
Loučková Jiřina   65

Leden

Stančík Karel  65

Peňázová Božena
Škrabalová Alžběta
Zapletal Vladislav
Dubinová Ludmila
Pluhař Josef
Němec Václav
Císař Karel
Němcová Eliška
Skácel Pavel

leden – prosinec 2018

Navždy nás opustili

Děti narozené v roce 2018

Svrčková Izabella Zoe   leden
Grochal Matyáš   březen
Musil Jakub   březen
Nováková Jasmína Marie   březen
Jirásková Tereza   červenec
Vylimec Petr   září
Škrabal Radim   říjen
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Narození 2018 Svatba 2018

Petr Vylimec - narozen září 2018.

Tereza Jirásková - narozena červenec 2018.
Ilona Potočná a Václav Pavlík. Svatební obřad se konal 
v srpnu 2018 na Městském úřadě v Kroměříži.


