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                               Sdružení obcí mikroregionu Litomyšlsko-Desinka 

                         Vás srdečně zve na tradiční 
 

                       ODPOLEDNE S DECHOVKOU 
 

V neděli 12. června 2022 od 14.00 hodin v letním areálu v Lubné.  
V případě nepřízně počasí se akce bude konat na Skalce v Lubné. 

K poslechu a tanci zahraje  
malá kapela Jana Pohorského se zpěvákem Radkem Klusoněm. 

 
Těšíme se na Vás! Občerstvení zajištěno.  

 
 
 
 
 
 

Zubní pohotovost v roce 2022 - soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00 hodin 
 

2. - 3. 4. MUDr. Švecová Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 
9. - 10. 4. MDDr. Martinec Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 

15. 4. MUDr. Adamcová  Polička, Hegerova 373 461 725 987 
16. - 17. 4. MUDr. Adamec Polička, Hegerova 373 461 725 987 

18. 4. MUDr. Burešová Litomyšl, Smetanovo nám. 97 461 614 569 
23. - 24. 4. MUDr. Cacek  Trstěnice 184 461 634 157 

30.4. - 1. 5. MDDr. Elčknerová Polička, 1. máje 606 733 152 435 
7. - 8. 5. MUDr., MBA Feltlová Bystré, nám. Na Podkově 25 606 182 715 

14. - 15. 5. MDDr. Kašpar  Polička, Růžová 195 775 724 524 
21. - 22. 5. MUDr. Kašparová Polička, Růžová 195 775 724 524 

28.-29.5. Lékař stomatolog Kononenko Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
4. - 5. 6. MUDr. Kossler Polička, Haškova 445 461 724 369 

11. - 12. 6. MUDr. Králová Litomyšl, Družstevní 69 461 100 497 
18. - 19. 6. MUDr. Kučerová Polička, Smetanova 55 461 724 635 
25. - 26. 6. Lékař stomatolog Kutsenka Litomyšl, Nerudova 207 461 619 670 

2. - 3. 7. MDDr. Martinec Litomyšl, J. E. Purkyně 1150 461 615 402 
5. 7. MUDr. Sejkorová Polička, Husova 25 606 202 501 
6. 7. MUDr. Oliva Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 

9. - 10. 7. MDDr. Novák  Dolní Sloupnice 188 465 549 236 
16. - 17. 7. MDDr. Kotlárová Litomyšl, Mariánská 1137 461 614 614 
23. - 24. 7. MUDr. Ševčík Polička, 1. máje 607 461 724 423 
30. - 31. 7. MUDr. Švecová Litomyšl, Šmilovského 1122 461 613 663 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic 2022 
pátek: 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7. a 29. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografie na titulní straně – Jaroslav Horák 
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   OBECNÍ ÚŘAD 
 
 

Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 12. 11. 2021 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu k 31. 10. 2021 a změnu rozpisu rozpočtu. 
- smlouvu na zajištění výpomoci při zimní údržbě místních komunikací firmou ZOD Lubná. 
- smlouvu se spol. ČEZ Distribuce, a.s., o připojení pro veřejné osvětlení. 
- žádost o dotaci na obnovu prostranství prostřednictvím Mikroregionu Desinka. 
- dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení. 
- projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 906/50 v lokalitě  

Na Zrnětín. 
- projektovou dokumentaci pro demolici domu Lubná čp. 182 a novostavbu RD. 
- nákup hasičských zásahových přileb a svítilen pro JSDH Lubná. 
- prořezávku křoví a náletových dřevin podél silnice směr Široký Důl. 
- nové formuláře - přihlášení a odhlášení psa, sdělení o poplatnících za komunální odpad, 

vrácení poplatku za komunální odpad, ohlášení a ukončení činnosti o poplatku z pobytu. 
RO bere na vědomí: 
- sdělení Úřadu pro zastupování státu majetkových ohledně vyhlášení výběrového řízení.  
- zápis z členské schůze Svazku obcí Vodovody Poličsko, kde byla schválena cena vodného 

ve výši 40,50 Kč/m3 s DPH pro rok 2022 a žádost o dotaci na MZe na propojení vodovodu 
Zrnětín – Lubná. 

- zápis Pardubického kraje, odbor finanční, z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 
2021, při kterém nebyly zjištěny nedostatky. 

- informaci o nutnosti opravy zásahového vozidla JSDH z důvodu koroze. 
- výroční zprávu místní základní školy za školní rok 2020 – 2021. 
- informaci o možnosti částečného prominutí dluhů – „Milostivé léto“. 
- kolaudační souhlas MěÚ Litomyšl o povoleném užívání stavby – „Opěrná zeď a rozšíření 

místní komunikace u Skalky Lubná 346“. 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 9. 12. 2021 
RO schvaluje: 
- žádost o poskytnutí finančních příspěvků na údržbu lesních pozemků v majetku obce Lubná 

po kůrovcové kalamitě ve výši 7 800 Kč. 
- smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře s Ing. J. Nechvílem. 
- nákup nových známek pro psy. 
- projektovou dokumentaci pro novostavbu RD na pozemku p.č. 3025/1. 
- smlouvu o likvidaci použitého kuchyňského oleje a tuku. 
- smlouvu spol. Technické služby Hlinsko, s.r.o., o zajištění svozu, třídění, recyklaci a 

odstranění komunálního odpadu. 
- nákup antigenních testů pro testování zaměstnanců obce. 
- prodejní ceny obecního dřeva – samovýroba měkké dřevo (smrk, borovice, modřín, bříza, 

topol, vrba, lípa) - 100 Kč/m3, samovýroba tvrdé dřevo - 300 Kč/m3, hotové měkké dřevo 
(smrk, borovice, modřín, bříza, topol, vrba, lípa) - 400 Kč/m3, hotové tvrdé dřevo - 900 Kč/m3, 
ceny jsou uvedeny bez DPH, s platností od 1.1.2022. 

- dodatek smlouvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zřízení pozemkové 
služebnosti inženýrské sítě.  

RO bere na vědomí: 
- oznámení místní školy o vyhlášení ředitelského dne 22. 12. 2021 z provozních důvodů. 
- rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 pro základní školu. 
- protokoly o zkoušce vody na obecním úřadě a v mateřské škole. 
- protokol o dodržování ustanovení krizového zákona a předpisů HZS. 
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Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Lubná konaného dne 21. 12. 2021 
ZO schvaluje: 
- činnost rady za uplynulé období a plnění rozpočtu k 30. 11. 2021. 
- nákup myčky na nádobí včetně příslušenství do školní jídelny v Sebranicích. 
- schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022 pro obec Lubná. 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
s tím, že poplatek za komunální odpad je ve výši 680 Kč za osobu a kalendářní rok a 680 Kč 
za objekt k individuální rekreaci - byt, rodinný dům - ve kterém není hlášena osoba 
k trvalému pobytu. 

- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství. 

- cenu vodného ve výši 36,82 Kč/m3 a stočného 55,00 Kč/m3 na rok 2022, ceny jsou bez DPH. 
- postupný nárůst plánu finanční obnovy pro kanalizaci a ČOV Lubná do roku 2026. 
- smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva pro pozemek p. č. 753/2 a p. č. 758/2 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v zájmu narovnání vlastnických 
vztahů a dle skutečného užívání věci. 

ZO bere na vědomí: 
- plán inventur k zabezpečení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021. 
- vyjádření MěÚ Litomyšl k realizaci výstavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitě  

Na Zrnětín včetně realizace výstavby rodinných domů. 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 28. 12. 2021 
RO schvaluje: 
- zabezpečení výběrového řízení pro výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Na Zrnětín. 
- smlouvu o dílo se spol. REGIO, Hradec Králové o zpracování změny územního plánu.   
- projektovou dokumentaci k propojení vodovodu Lubná - Zrnětín pro trvalé zabezpečení pitné 

vody výše dostupných lokalit v horní části obce.  
- zrušení odběrných míst z důvodu zrealizované rekonstrukce veřejného osvětlení.  
RO bere na vědomí: 
- informace Finančního úřadu pro Pk k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí. 
 
Výpis z usnesení Rady obce Lubná konané dne 27. 1. 2022 
RO schvaluje: 
- plnění rozpočtu v příjmových a výdajových položkách k 31. 12. 2021. 
- kácení suchých a odumřelých stromů, které ohrožují ve svém okolí bezpečnost osob a 

provoz na místních komunikacích.  
- akutní opravu vodovodního potrubí v přízemí na chodbě DPS.  
- cenovou kalkulaci obědů pro školní jídelny Lubná a Sebranice. 
- plánovací smlouvu pro stavebníky v lokalitě Lubná Na Zrnětín. 
- projektovou dokumentaci pro stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 906/52. 
RO bere na vědomí: 
- rozhodnutí MěÚ Litomyšl pro Rybářství Litomyšl - rybník Zimka k nakládání s povrchovými 

vodami.  
- společný souhlas MěÚ Litomyšl pro stavbu RD na pozemku p.č. 1252/1. 
- oznámení VČE – montáže, a.s., o zahájení rekonstrukce 3. etapy NN - v období únor  
 – listopad 2022 na obecních pozemcích.  
- protokol o zkoušce vody v kuchyni mateřské školy, odebraný vzorek vyhovuje normám. 
 
Poplatky v roce 2022 
Poplatek za odvoz komunálního odpadu  
 Poplatek pro tento rok činí 680 Kč za osobu. V případě požadavku osvobození třetího 
dítěte z důvodu nezaopatřenosti je nutné doložit důvod osvobození, a to u všech dětí, které 
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ukončily základní školu. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní 
symbol 1340 + číslo popisné.  
 Svoz popelnic probíhá každý pátek v sudém týdnu. 
Poplatek za sms – rozhlas  
 Poplatek je 90 Kč za jedno telefonní číslo. Při platbě převodem na účet číslo 
163022087/0300 uveďte variabilní symbol 3341 + číslo popisné.  
Poplatek za psy 
 Poplatek činí 200 Kč za jednoho psa, 260 Kč za každého dalšího, a to od 3 měsíců věku. 
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, např. úmrtí psa, je poplatník povinen 
oznámit do 15 dnů. V případě nedodržení této lhůty bude poplatek vyměřen až do dne 
odhlášení. Při platbě převodem na účet číslo 163022087/0300 uveďte variabilní symbol 1341  
+ číslo popisné. 
Cena pitné vody v Lubné pro rok 2022 je 40,50,- Kč/m3, stočné činí 60,50,- Kč/m3, ceny jsou 
uvedeny včetně DPH. 
 Doporučujeme zasílání poplatků převodem na účet. V hotovosti nebo kartou můžete 
poplatky zaplatit v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.  
 Poplatky jsou splatné do 30. 6. Děkujeme. 

OÚ 
 

POČET OBYVATEL V LUBNÉ 
 
 K 1. 1. 2021 měla obec Lubná 952 obyvatel a k 31. 12. 2021 - 952 obyvatel. V roce 2021 
se narodilo 13 občánků, zemřelo 12 občanů, bylo přihlášeno 14 občanů, odhlásilo se jich 15.  
V roce 2021 se narodili: 
 Jan Klusoň, Adam Štefl, Tomáš Zindulka, Radek Zavoral, Štěpán Šprojcar, Lukáš Tabery, 
Josef Boštík, Jasmína Šmídová, Filip Štoudek.    
V roce 2021 zemřeli: 
 Vlastimil Němec, Václav Vomáčka, Marie Břeňová, Marie Kovářová, Jiří Mička,  
Miloš Havran, Jaroslav Čermák, Božena Bubnová, Božena Kadidlová, Vlastimil Pohorský, 
Bohumil Dřínovský, Oldřich Brabec. 

       OÚ 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
Koncert hudební skupiny Marbo v Lubné 
 Dne 31. 1. 2022, v den předání vysvědčení, si pro nás hudební skupina Marbo připravila 
v kinosále v Lubné výchovný koncert. Tématem programu bylo Osvobozené divadlo a Divadlo 
Semafor. Poslechli jsme si nejznámější písně interpretů Jiřího Suchého, Jiřího Voskovce, Jana 
Wericha a Jaroslava Ježka,  jako  například  Pramínek  vlasů,    Marnivá sestřenice, Život je jen  
náhoda a mnoho dalších, nesmrtelných písní. Vystoupení bylo také spojeno s historií obou 
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divadel, např. kdy a kým byla založena, kdo skládal texty a kdo hudbu. Také jsme se dozvěděli, 
co znamená „hra za oponou“.  Že to je čas, kdy se na jevišti mění kulisy, a proto, aby se lidé 
nenudili, tak herci improvizovali a bavili diváky, což mělo vždy velký úspěch.  
 Vystoupení se žákům líbilo. Někteří si dokonce se skupinou Marbo zazpívali.  
 

Žáci a učitelé 2. stupně ZŠ Lubná – Sebranice a MŠ Lubná 
 

Teorie dopravní výchovy 
 Ve středu 9. února navštívil 4. třídu naší základní školy lektor dopravní výchovy z Mozaiky  
v Poličce. 
 Děti si připomněly základní pravidla silničního provozu, hlavně ta, která se jich nejvíce 
týkají - kdo všechno je chodec a jak se mají jako chodci chovat, jak si správně vybavit kolo, co 
potřebuje cyklista a jak se cyklista na kole chová. Veškeré své znalosti si děti ověřily v malém 
testu. 
 Celý dopravní blok byl doplněn o poučná videa a různé příběhy ze života.  

 
      Jana Mlejnková, DiS., asistentka pedagoga 

 

Pracovní vyučování 
 V průběhu zimního období se chlapci ze 7. a 8. třídy zdokonalovali v práci s technickými 
materiály a vyráběli např. ptačí krmítka, vánoční stromek, nádobu na použité smartphony  
ve tvaru mamuta apod. 

Mgr. Zdeněk Přiklopil 

 
 
 
 
 

Programy primární prevence 
 Na 1. stupni naší školy se uskutečnily preventivní programy. Cílem je dosáhnout snížení 
rizikového chování žáků pomocí primární prevence. Realizované programy umožní žákům 
snadnější rozpoznání rizik, pojmenování a hledání východiska ze situace. 
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Programy: 
   1. třída - Šikana, škádlení a já 
   2. třída - Jsme dobrá parta 
   3. třída - Jsme tým; Pozor nebezpečí! 
   4. třída - Plavba po online moři; Pozor nebezpečí! 
   5. třída - Říkat ano, říkat ne 
 Programy jsou vždy vedeny interaktivně a zážitkově.  
 Žáci si vyzkouší, co dělat v nebezpečných situacích. Dozví se, co je ještě škádlení, ale co 
už šikana. Dostanou příležitost reflektovat své chování a spolupracovat s ostatními na změně. 
 

        Mgr. Věra Kořínková 

 
Cvičení paměti 
 Letos v dubnu čekají žáky deváté třídy přijímací zkoušky na střední školy. Už teď se na ně 
pilně připravují a jistě jim přijdou vhod různé rady, jak si účinně zapamatovat a vstřebat co 
nejvíce učebního materiálu. Toto byl jeden z důvodů návštěvy Městské knihovny v Litomyšli, 
kde pod vedením zkušené lektorky naši deváťáci absolvovali kurz nazvaný „Cvičení paměti“. 
Nejdříve si vyslechli zajímavou přednášku a potom si různé metody zapamatování vyzkoušeli 
v praxi. Byli velmi úspěšní a jistě některé z metod, s nimiž se v knihovně seznámili, využijí  
v rámci své přípravy na přijímačky. 

         Mgr. Leona Plešingerová 
 

Projekt – Člověk a jeho smysly 
    Slepota patří mezi nejvážnější poruchy zraku. Asi si nedovedeme představit situace, že 
bychom jedli bez toho, aniž bychom si jídlo prohlédli, že bychom se oblékli bez toho, 
abychom viděli barvu oblečení, zapnuli si počítač, zkrátka dělali bez zraku vše, co 
děláme denně. Vidoucí člověk na pláži vidí moře, jeho vlny, pláž, písek. Slepá osoba 
může slyšet jenom zvuk vln, cítit vítr, pach moře či vzduchu, může si osahat písek. 
    Dne 17. 2. si pátá třída vyzkoušela v rámci projektu Člověk a jeho smysly to, co znamená 
býti nevidomý. Cílem bylo seznámit se s pocity takto postiženého člověka a zjistit, co všechno 
musí překonávat, jak se vyrovnává s tímto onemocněním, jak si rozvíjí jiné náhradní smysly. 
    Žáci si vyzkoušeli býti nevidomými po dobu 53 minut, kdy trval hlavní program. Na začátku 
se seznámili s Braillovým písmem (s knihou a slabikářem pro nevidomé). Poté se rozlosovali  
do dvojic. Jeden byl pomocník – vodič, druhý si důkladně zakryl zrak. Následovalo plnění 
různých úkolů. Byly to: překážková dráha, pohyb po třídě a chodbě, ochutnávky jídel a 
pochutin, čtení číslice rukou, poznávání různých předmětů hmatem, čichem, rozpoznávání 
vlastností věcí pohmatem, strojení se do zimního oblečení atd. Po 53 minutách se role obrátily. 
Orientaci venku zmařil déšť a silný vichr. 
    Byl to zážitkový den, který každého obohatil. Myslím, že tito žáci budou ochotni pomáhat 
nevidomým i jinak hendikepovaným lidem. 
 Neváhejte prosím ani vy nabídnout vždy svou pomoc všem, kteří to potřebují. 

                                                                                             Mgr. Hana Klusoňová 
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Plnění úkolů – svačina a psaní 

 

Informatika 
 V rámci výuky Informatiky – celek počítačová grafika, si někteří žáci mohli vyzkoušet roli 
učitele a předvést svůj um v online grafických aplikacích.  

Mgr. Zdeněk Přiklopil 

 
ŽIVOT DĚTEM  

 Žáci a zaměstnanci naší školy vstoupili  
do nového roku tou správnou nohou. Zapojili 
se do charitativního projektu Život dětem, 
jehož cílem bylo získat finanční prostředky  
na podporu zdravotně postižených dětí. 
Prodejem propagačních předmětů, o které byl 
velký zájem, se podařilo na konto přispět 
částkou 3 005 Kč. Ukázalo se, že v naší škole 
máme srdce na správném místě a umíme 
pomáhat tam, kde je to potřeba. Možná jsme 
tím i motivovali ostatní, kteří se k nám příště 
přidají, a vybraná částka by tak mohla být 
ještě vyšší. 

     
Lenka Kunčíková, vychovatelka ŠD 

 

Veršování aneb Učíme se rýmy 
 V hodinách literatury se žáci 7. třídy seznámili s druhy rýmů, což se snažili využít při tvorbě 
krátkých básniček, které ještě doplnili vlastními ilustracemi. 
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 Všechny básničky otisknout nemůžeme, protože by zaplnily několik stránek, ale některé 
jsem pro Vás na ukázku vybrala, abyste mohli posoudit, jak se nám podařilo učivo i rýmování 
zvládnout. 

         Hana Dvořáková 
Rým sdružený:   
               Růže  
  Na zahradě rostla růže,    Její krásu na obdiv vystavila, 
  její trny potrhaly mnohé kůže.   kočka ji bohužel zničila. 
  Jednou dívka růži utrhnula,   A tak růže rudá 
  její lístky jemně rozhrnula.    na lístky je teď chudá. 
           E. Makovská 
Rým střídavý:   

Zima             Zmatek v hlavě 
  Venku zase sněží,     Přemýšlím, jak jen to jde, 
  je krásný den,     v hlavě mám hodně zmatku. 
  na lyžích jsem svěží,    Básník ze mě asi nebude, 
  přijdu domů a jdu zase ven.   nemám ani řádku. 
     L. Kyselá     A. Hápová 
 
Rým obkročný: 
        Kluk z Nemanic              Dáma    
  Já jsem kluk z Nemanic,    Zase jdu po té ulici   
  hraju si a zlobím,     a potkám tam dámu,   
  stále někam chodím    co znám její mámu,   
  a nedělám vůbec nic.    má na hlavě zase čepici.  
     Š. Němec     A. Flídrová 
 
Rým přerývaný:  
                        Podzimní čas            Vánoce 
  Listy na zem padají,    Dostanu tři dárečky, 
  podzim už nastal.      už jsou tady Vánoce. 
  Chlapec z okna dívá se,    Pijeme rádi kakao, 
  na křesle si ustlal.     Vánoce jsou tu zase po roce. 
     E. Makovská               M. Němec 
 
Přijímačky nanečisto 

Dne 15. března 2022 si žáci deváté třídy naší školy vyzkoušeli přijímací zkoušky 
„nanečisto“. Navázali jsme na zkušenosti z minulých let, kdy jsme získali pozitivní ohlasy. 
Cílem bylo ukázat žákům úroveň jejich vědomostí, alespoň částečně je připravit na stresovou 
situaci a donutit je zmobilizovat síly před blížícími se přijímacími zkouškami. 

Dopoledne pracovali na testech z matematiky, českého a anglického jazyka. Po polední 
přestávce budoucí studenti a učni absolvovali pohovor, ve kterém zkušební komise hodnotila 
vystupování žáků a schopnost pohotově reagovat. Otázky byly zaměřeny na volbu budoucí 
školy a plány do budoucna z hlediska dalšího studia či uplatnění v praxi. Zkušební komisi také 
zajímal všeobecný přehled žáků a znalost českých dějin. Při pohovoru nás příjemně překvapilo 
přirozené vystupování žáků, jejich promyšlené odpovědi nebo zdůvodnění volby školy. 
Výsledky ukázaly, že je co zlepšovat.  

Žáci s nejvyšším počtem dosažených bodů (max.176): 
 1. Andrej Bartoš  150 bodů 
 2. Vojtěch Indruch 133 bodů 
 3. Václav Bulva  126 bodů 
 4. Lucie Kopecká  111 bodů 
 5. Anežka Kuchtová 106,5 bodů 

 

Mgr. Andrea Kvasničková, výchovná poradkyně 
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LVK Deštné v Orlických horách 
 Ve dnech 6. 3. – 11. 3. 2022 se po roční covid-pauze uskutečnil lyžařský výcvikový kurz 
žáků 7. ročníku. Jako obvykle jsme byli ubytováni v penzionu Sport a na stravování chodili  
do nedaleké restaurace hotelu Orlice. Celý kurz provázela příjemná atmosféra, krásné 
slunečné počasí, dobrá bojovná nálada a samozřejmě lyžování. Týden uběhl velmi rychle a 
doufáme, že se žáci mnohé naučili, případně zdokonalili. 

Mgr. Zdeněk Přiklopil 
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Lyžařský výcvikový kurz očima žáků 
 Na lyžařský kurz jsme jeli do Deštného v Orlických horách. V pondělí začal lyžařský výcvik, 
na který se všichni moc těšili. V odpoledních hodinách byla sjezdovka více rozježděná, ale i tak 
nás to bavilo. Každý večer byly poučné přednášky o lyžování, ze kterých byl ve čtvrtek večer 
kvíz o odměnu. Za kurz jsme se naučili lyžovat nebo zdokonalit své lyžování, a navíc si to užili. 

 
Bára Kovářová, Adéla Šturcová 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
 

 Vítáme vás poprvé v novém roce 2022 a rádi bychom pověděli, jak se máme v mateřince. 
Nejdříve vám řekneme o tom, jak jsme rozveselili na některých místech naší vesničky a šli 
zazpívat vánoční písně a povědět nějakou tu básničku. Rádi jsme zpěvem a slovy vánočně 

potěšili pány, paní, mladé i starší. Dělá nám totiž radost dělat radost!  Jelikož byl Ježíšek 
opravdu štědrý, můžeme si v obou odděleních užívat nových hraček, stolních her a 
didaktických pomůcek. Jsme za to vše moc rádi. Užili jsme si vánoční čas, naučili jsme se, jaké 
tradice se před rozbalováním dárků dodržují, zazpívali si koledy a zbaštili cukroví. Atmosféra 
byla okouzlující, ostatně přesvědčit se můžete na webových stránkách zhlédnutím vánočního 
videa z MŠ. 
 Zimní počasí nám občas dokonce přálo ke sněhovým radovánkám. Váleli jsme koule a 
stavěli sněhuláky, koulovali jsme se, závodili na pekáčích. Nezapomněli jsme však ani  
na zvířátka, do školkového krmítka jsme poctivě přisypávali zrníčka. Kamarádi z druhého 
oddělení se dokonce vydali k nedalekému krmelci a nechali tam nějakou tu baštu pro divočáky, 
srnky nebo třeba i zajíce. 
 Tři králové přišli k nám, a my si na ně zahráli. Obě oddělení si vyrobila krásné koruny, 
každá hlava tak byla úžasným korunovaným originálem. Spousta královen a králů kralovalo a 
vinšovalo štěstí a zdraví. 
 Opět jsme se zapojili do dalšího úkolu v rámci projektu „Recyklohraní“. Povídali jsme si o 
mobilních zařízeních, jejich využívání a následném dopadu na životní prostředí. Vyrobili jsme 
recyklační krabici na již staré mobilní mašiny. 
 Ve školce vyplňujeme pracovní sešity a plníme úkoly z projektu „Se Sokolem do života“, to 
nás baví. Předškoláci se ještě nad to všechno navíc připravují na zápis do základní školy a 
poctivě plní „Maxíka“. 
 Učili jsme se, jak se chovat v dopravě. Hráli jsme si na to, jak být ohleduplný cestující ve 
vlaku, jak hezky pozdravit průvodčího, že je třeba zakoupit si jízdenku. Teď už jsme připraveni 
výletovat ve vší parádě. 
 Zopakovali jsme si zimní sporty, ve třídě si udělali olympijský průvod s vlajkou, zazávodili 
si, zazpívali českou hymnu a na závěr týdne se uskutečnil slavnostní ceremoniál předávání 
medailí, které jsme si vyrobili. 
 V novém roce jsme navštívili hudební koncert pro děti a poslechli si skupinu Marbo. 
Dokonce jsme si u toho i zatancovali. Přijelo k nám Divadlo Jójo a zahrálo Zvědavou pohádku, 
u které jsme se nasmáli, zazpívali si a lehce protáhli naše tělíčka. Navštívilo nás také divadlo  
U dvou sluncí. Mimo jiné jezdíme do krytého bazénu v Poličce na plavecký kurz, kde zkoušíme 
naší vodní zdatnost. Je jasné, že z nás budou nadupaní potápníci a budeme excelovat nejen 
v kalužinách, ale už i na koupalištích. 
 Poslední, co jsme prožili, byl týden chystání se na karneval a samotný karneval. Ozdobili 
jsme si třídy, vyrobili krásné a vtipné výrobky. Ke konci týdne jsme se všichni sešli v maskách a 
převlecích, no to bylo! Tolik pirátů, superhrdinů, pohádkových bytostí nikde jinde nepotkáte. 
Byla to švanda, krásný karnevalový den. Zatancovali jsme si, zasoutěžili a s úsměvem vše 
zakončili. Za co byste šli na karneval nejraději vy? 
 Máme se tu báječně! Občas zazlobíme, ale to k tomu patří. Mateřská škola v Lubné je 

zkrátka fajn!  
Zdraví kluci a holky z lubenské školky, co rádi dělají fórky. :-D  
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Zápis do mateřské školy 
 Vážení rodiče, blíží se čas zápisů a pokud žádáte zápis dítěte do Mateřské školy Lubná, 
tyto informace jsou určeny právě pro Vás. 
ZÁPIS se uskuteční 11. 5. 2022 v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. v budově MŠ Lubná. 

 Zapsat je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce 1. 9. 2022, ale i ty, které budete chtít 
umístit v průběhu školního roku. Rodiče, kteří mají zájem přihlásit dítě do naší mateřské školy, 
si mohou vyzvednout žádost přímo v MŠ nebo si ji mohou stáhnout oboustranně na jeden 
list papíru na webových stránkách www.zslubna.cz (mateřská škola – dokumenty). Vyplněnou 
a od lékaře potvrzenou žádost přineste v den zápisu současně s rodným listem dítěte. Zápis je 
povinný pro děti, které do 31. 8. 2022 dovrší 5 let věku (pokud již nechodí do MŠ). Před 
zápisem poskytneme aktuální informace (vyhlášením místním rozhlasem, plakátky po obci).  
V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na mslubna@zslubna.cz nebo na tel. 
736 786 347. 
 Těšíme se na Vás :-)                                                                                       Mgr. I. Rensová 
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                          SPOLEČENSKÁ KRONIKA  
 

Všem spoluobčanům, kteří oslavili svá jubilea, srdečně blahopřejeme. 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 V únoru se narodil Dominik Kuchta, v březnu Monika Zerzánová. Rodičům blahopřejeme a 
novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší! 
 

 ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ LUBNÁ 
 

 Přichází jaro, čas, kdy se příroda probouzí ze zimního 
spánku. Začíná se vše zelenat a kvetou první poslové jara. A 
v dubnu přivítáme velikonoční svátky. Hoši pletou pomlázky, 
dívky zdobí vajíčka a pečou velikonoční beránky a mazance. 
Na zahrádkách připravujeme záhonky na novou sezonu.  

Hodně krásných výpěstků v tomto roce přejí  
Lubenští zahrádkáři 

 
 

93 let Marta Vomáčková 65 let Marta Flídrová 
   Stanislav Vobejda 

89 let Zdeňka Čermáková   
  60 let Božena Tribská 

87 let  Anna Kárská  Zdeněk Kadidlo 
   Jana Grundová 

86 let Marie Renzová   
 Anna Kovářová 55 let Milada Krejčová 
   Jitka Kučerová 

85 let Marta Šteflová  Zdeněk Paťava 
   Ludmila Bubnová 

83 let Marie Chvojková  Václav Bulva 
 Vladimír Machek  Jana Gašparíková 
   Jana Zapletalová 

81 let Jan Čupr  Jana Chadimová 
 Václav Kabrhel   
  50 let Jana Neumeisterová 

80 let Zdeněk Kopecký  Josef Lněnička 
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 FILMY PRO LETNÍ KINO VYBEREME SPOLEČNĚ 
 
 Letos opět plánujeme uspořádat filmové večery na letním areálu. Každoročně se snažíme 
vybrat takové filmy, aby se zalíbily co možná největšímu počtu návštěvníků. V tomto roce 
bychom ale chtěli program letního kina vybrat společně s Vámi. Proto jsme se rozhodli vytvořit 
dotazník s nabídkou filmů, které jsme schopni prostřednictvím distributora zajistit. Krátký 
dotazník bude na internetu k dispozici v dubnu nebo květnu. O jeho spuštění Vás budeme 
informovat prostřednictvím Facebooku a Instagramu Akce v Lubné, obecního webu a vývěsek 
po obci. Máme v plánu do nabídky zahrnout různé typy filmů – české komedie, animované filmy 
nebo ty oceňované.  Už nyní Vám můžeme slíbit, že výběr bude z následujících snímků: 
Vyšehrad Fylm, Srdce na dlani (od tvůrců Žen v běhu), Po čem muži touží 2, Ježek Sonic 2, 
Mimoni 2: Padouch přichází. Budeme se snažit získat licenci také na film Zátopek. První 
promítání se uskuteční v pátek 15. července.  

Za mladý kolektiv pořadatelů, Martin Břeň 
 

 

             TJ SOKOL LUBNÁ POŘÁDÁ ZÁJEZD 
 

PÁLAVA  A  MIKULOV – 7. května 2022 
 Chráněná krajinná oblast Pálava ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, 
drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav.  

Pálava se ne náhodou stala v roce 2003 součástí biosferické rezervace UNESCO Dolní 
Morava. Tento přírodní klenot naší země se nachází v nejteplejší a nejsušší oblasti České 
republiky a má tak téměř středomořský ráz. Místní krajina je tvořena rozlehlými úrodnými poli a 
vinicemi, doplněna bělostnými vápencovými skalisky, pocházejícími z jurského období 
dinosaurů. Co do bohatosti druhů rostlin a hmyzu, Pálava u nás nemá sobě rovného a předčí 
všechny naše národní parky.  

 
1. varianta: po červené z Dolních Věstonic na zříceninu Děvičky přes Děvín do Klentnice, kde 
bude čekat autobus a může odvézt unavené do Mikulova. Délka trasy – 6 km (2–3 hodiny). 
Dále je možno pokračovat z Klentnice po červené přes Sirotčí hrádek a Stolovou horu, jeskyni 
Turold, zříceninu Kozí hrádek až do Mikulova. Délka trasy z Klentnice až do Mikulova – opět  
6 km (2-3 hodiny).  
 

2. varianta: po zelené z Horních Věstonic přes Martinku a Trůn do Klentnice, kde bude čekat 
autobus a může odvézt unavené do Mikulova. Délka trasy –  4 km (2 hodiny). Dále možnost 
prodloužit si trasu do Mikulova dle 1. varianty. 
 

3. varianta - město Mikulov – zámek a kratičký výstup na Svatý kopeček. 
 

Datum: 7. 5. 2022                           
Odjezd: v 5:30 hod od Lípy a následně z dalších autobusových zastávek směr Sebranice 
Cena pro členy: 200 Kč, děti do 10 let 100 Kč, ostatní 300 Kč 

Zájemci, hlaste se závazně do 17. dubna 2022 u paní Hany Chadimové, Lubná č.p. 1 
(tel. 737 552 174) v pracovní dny od 16:00 hodin. 
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     ČESKÉ DĚDICTVÍ UNESCO – MARIÁNSKÉ A FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 
 
 

 Na území města byla od 13.století česká ves Úšovice, která byla v majetku kláštera 
v Teplé. První zprávy o léčivých pramenech známe od roku 1528, ale nebyly využívány cíleně. 
Až roku 1786 se podařilo tepelskému klášteru získat okolní les a zahájil výstavbu lázeňské 
osady v bezprostřední blízkosti pramenů. Nazvali ji Mariánské Lázně. Výstavba lázeňského 
komplexu-kolonády, pavilonů, lázeňské budovy a lázeňského parku začala roku 1817. 
Pramenné a slatinné lázně, kde se léčí nemoci ledvin, dýchacích a močových cest, nemoci 
kožní, kloubů a poruchy látkové výměny. Prameny, jimž se říká přírodní kyselky, mají vysoký 
obsah oxidu uhličitého a někdy i železa, jsou studené. Mezi nejznámější prameny patří  
– Křížový, Mariánský/Mariin, Ferdinandův, Rudolfův, Lesní, Karolinin a další.  Architektonicky 
cenný komplex budov lázeňského centra byl vyhlášen Městskou památkovou zónou. 
 Z památek zaujme pavilon Křížového pramene, původní pseudoinská stavba byla v roce 
1911 – 1912 nahrazena přesnou železobetonovou kopií. Jižně od Křížového pramene stojí 
hlavní kolonáda, ocelová novobarokní stavba s litinovými plastikami a výzdobou. Na konci 
kolonády byla v roce 1986 postavena Zpívající fontána, v jejíž míse je umístěno několik set 
trysek, vytvářejících obrazové kombinace doprovázené každou lichou hodinu hudbou. Dále si 
prohlédneme novorenesanční budovu Ústředních lázní při Mariánském prameni, klasicistní 
kolonádu Lesního pramene, kolonádu Karolinina pramene. 

 
Mariánské Lázně – Křížový pramen,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

  Pozoruhodný je mohutný kostel Nanebevzetí Panny Marie v novobyzantském slohu,  
se sochami J. Maxe. Pravoslavný kostel sv. Vladimíra v byzantském slohu. V anglikánském 
kostele je umístěna expozice věnovaná devíti návštěvám anglického krále Eduarda VII. 
Městské muzeum je v empírovém domě Zlatý hrozen na náměstí J. W. Goetha. Památník 
Fryderyka Chopina najdeme v penzionu, kde hudebník pobýval v roce 1836. V Mlýnském údolí 
navštívíme geologickou expozici v přírodě - Geologický park, kde si prohlédneme horniny a 
nerosty, které se v Mariánských Lázních a jejich okolí nacházejí. Lázeňské město je 
prostoupeno mnoha parky, lesoparky a protkáno desítkami kilometrů promenád, vycházkových 
cest a pěšin. Lázně leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, jehož hlavní část leží mezi 
Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary. Slavkovský les je druhově pestrý a lázeňští hosté ho 
rádi navštěvují. Nedaleko Mariánských Lázní je ještě menší lázeňské sídlo – Lázně Kynžvart.  
 Františkovy Lázně jsou třetím lístkem lázeňského trojlístku. V roce 1791 byly v lokalitě 
podchyceny prameny Chebské kyselky. Kolem Františkova pramene se od konce 18. století 
stavěly na barokním půdorysu empírové a klasicistní budovy, zasazené do rozlehlých parků a 
lesoparků. Vzniklo tak jedno z nejpříjemnějších lázeňských měst s hotely a lázeňskými 
budovami. Město má od roku 1992 status městské památkové rezervace, kam patří mimo jiné 
Národní dům, divadlo Boženy Němcové, fara čp. 107, empírový kostel Povýšení sv. Kříže, hotel 
Slovan, kino na Národní třídě, pravoslavný kostel sv. Olgy, areál Společenského domu a kaple 
sv. Antonína. Mezi drobné památky jsou dále zařazeny – busta zakladatele lázní dr. Adlera, 
symbol města – soška malého chlapce Františka od Kozáka a Leva a roku 2005 odhalená  
2,2 m vysoká kopie sochy císaře Františka Josefa I. podle originálu J. Pekárka. 
 K tradičním hotelům patří Imperial, postavený jako Villa Imperial. Tady byli seznámeni 
budoucí  manželé,   arcivévoda    Karel I. Habsburský a Zita, princezna Bourbonsko – Parmská.  
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Františkovi Lázně – Luisin pramen, rozhledna Salinburg 

 
Ve městě je také komlex bazénů s vodními atrakcemi, fitcentrem a restaurací Aquafórum. 
Městské muzeum zachycuje dějiny města a lázeňské léčby. Na jižním okraji města, na místě 
zvaném Na Vyhlídce, stojí umělá zřícenina Salinburg, postavená v roce 1906 a sloužící jako 
rozhledna. 
 V příštím čísle Lubenského zpravodaje navštívíme bučiny v Jizerských horách. 
 

Josef Trojtler 
 

         VODA – ZABEZPEČENÍ KVALITY VODY 
 
 Cesta pitné vody do našich domácností a firem je poměrně dlouhá a složitá. Kapka vody, 
která spadne na zemský povrch ve formě srážek, k nám může dorazit za několik dní, měsíců či 
let. První činností člověka navázanou na cestu kapky vody je nalézt dostatečný a kvalitní zdroj 
pitné vody, nad zdrojem vybudovat jímací zařízení, vodu z tohoto zařízení vyčerpat do 
akumulace, upravit a potrubím ji dovést až do kohoutku.  
 Vodovod Poličsko zásobuje pitnou vodou kromě Poličky ještě dalších 16 obcí a jejich 
místních částí. Pro potřeby vodovodu je využívána pouze voda podzemní - z vrtů, studní a 
zářezů. Tento druh přírodní vody vzniká vsakováním srážkové vody propustnými vrstvami 
zemské kůry. Chemické složení podzemních vod je proto velmi různorodé, a to s ohledem  
na chemickou skladbu vrstev, s nimiž voda na své cestě v podzemí přijde do styku. V podstatě 
celý vodovod Poličsko se nachází v oblasti Vysokomýtské synklinály, která vytváří širokou 
artéskou strukturu s několika nad sebou uloženými zvodněmi a představuje jeden 
z nejvýznamnějších hydrogeologických celků české křídové pánve a rozprostírá se v širokém 
pásu od Poličky ve směru na Litomyšl a Vysoké Mýto. 

 Otázka zásobování pitnou vodou není pouze realitou 
současnosti, ale nedostatek vody již v minulosti 
způsoboval migraci obyvatel či přesun celých měst  
do příhodnějších lokalit. V prvopočátku byly jako zdroj 
vody využívány vodoteče či studánky a studny.  Vyšší 
poptávka po vodě z veřejného vodovodu vedla k 
vyhledávání zdrojů mimo vlastní město či obce. Postupně 
tak bylo možné rozšiřovat vodovodní síť i do okolních 
obcí, a tím dát vzniknout skupinovému vodovodu 
v současnosti nazývanému Skupinový vodovod Poličsko. 
Dnes skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou Poličku, 
Střítež, Lezník, Modřec, Pomezí, Kamenec, Lubnou, 
Sebranice, Široký Důl, Korouhev, Sádek, Květnou, Oldřiš, 
Dolní Újezd, Jiříkov, Václavky, Budislav, Poříčí, Mladočov, 
 

Odkyselovací stanice v lubenských lesích 
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 Zrnětín, Horní Újezd, Desnou a Vidlatou Seč. Skupinový vodovod, jehož je VHOS, a. s., 
provozovatelem, využívá 5 pramenišť, která obsahují 4 jímací vrty, 5 pramenních zářezů a 
studny. Do vlastní Poličky lze přivést vodu ze tří z nich. Slovy čísel z cca 47 l/s, které jsou  
ze zdrojů odebírány pro potřeby skupinového vodovodu, spotřebuje město Polička téměř  
60 % tohoto množství. 
 Nejvýznamnější prameniště, které v současnosti zásobuje prakticky celý skupinový 
vodovod včetně Poličky, je prameniště Čistá s artéským vrtem Cl-1. Tento vrt o hloubce 192 m 
má povolený odběr 100 l/s a nachází se u obce Čistá v údolí Jalového potoka. Dalším 
významným prameništěm je prameniště Sebranice. Zde jsou v současné době pro zásobování 
Poličky a přilehlých obcí využívány vrty V-1 a V-5a hluboké 216 a 206 m. Jejich vydatnost je  
10 a 23 l/s.  Přímo v Poličce se nachází v lokalitě Mánesova vrt V-6 hluboký 106 m o vydatnosti 
12 l/s. Z tohoto vrtu se voda čerpá do vodovodní sítě města Poličky a dále do Pomezí a Květné. 
Pro obec Lubná a částečně i obec Sebranice slouží jako zdroj pitné vody soustava 5 zářezů  
ve směru na Svatou Kateřinu. Jejich vydatnost je až 4 l/s. Posledním prameništěm využívaným 
skupinovým vodovodem Poličsko je lokalita V Borkách v Budislavi. Toto prameniště, které tvoří 
4 studny, zásobuje obec Budislav a mimo sezónu je schopno dodávat přebytky vody do Poříčí.   
Odběr podzemní vody pro pitné účely je státem zpoplatněn. Zpoplatnění odběru podzemní 
vody stanovil již v r. 2001 zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon). Od zavedení tohoto 
poplatku pro podzemní vody je jeho výše 2,- Kč za odebraný kubík (m3). Zpoplatněny jsou 
zdroje, jejichž odběr přesáhne 500 m3 za měsíc nebo 6000 m3 za rok. 

 Dlouhodobé sucho, které nás v uplynulých letech až do nedávna trápilo, neznamenalo 
u nejvyužívanějších zdrojů zásobujících skupinový vodovod Poličsko významnější pokles 
vydatnosti.  To nelze tvrdit o zdrojích podpovrchových (Budislav a Lubná), kde v suchých letech 
docházelo k podstatnému snížení vydatnosti, a musela být přijímána opatření na omezení 
odběru pitné vody z vodovodní sítě. Díky propojení jednotlivých zdrojů v rámci skupinového 
vodovodu Poličsko je možno krátkodobý pokles vydatnosti v některém ze zdrojů vykrýt. Přesto 
je v zájmu nás všech, aby byla co nejdříve realizována veškerá koncepční opatření zahrnující 
posilování odolnosti vodních zdrojů, zvyšování retenční a akumulační schopnosti krajiny a 
zodpovědné hospodaření s vodou.  

         VHOS, a.s. 
 
 

             VZPOMÍNKA NA MIROSLAVA ZIKMUNDA 
 

 

 Ve středu 1. prosince obletěla Českou republiku velmi smutná zpráva, která nám 
oznamovala, že ve věku 102 let odešel na věčnost věhlasný cestovatel a spisovatel Miroslav 

Zikmund. Narodil se 14. února 1919 v Plzni  
do rodiny strojvůdce Antonína Zikmunda a 
jeho manželky Magdaleny. Na svou první 
cestu se Miroslav vydal v šestnácti letech 
s mladším bratrem Josefem a kamarádem 
Václavem na Podkarpatskou Rus, která tehdy 
byla součástí Československa. Po maturitě 
v roce 1938 začal studovat Vysokou obchodní 
školu. Na počátku 2. světové války němečtí 
okupanti uzavřeli české vysoké školy, mohl ji 
ukončit až v roce 1946. Již za války se 
Miroslav Zikmund začal společně se svým 

spolužákem Jiřím Hanzelkou připravovat na vysněné zahraniční mise. První misi podnikli 
v letech 1947 – 1950 do Afriky a Jižní Ameriky. Po celou výpravu jim sloužil legendární vůz 
Tatra 87, se kterým  oba cestovatelé projeli 44 zemí Evropy, Afriky a Jižní Ameriky. Z této cesty 
bylo rozhlasem odvysíláno přes 700 reportáží. Rovněž udělali velké množství fotografií a 
natočili mnoho filmových dokumentů. Vše má velkou historickou a dokumentární hodnotu. 
V Egyptě přenocovali na vrcholu Cheopsovy pyramidy, v Tanganice vystoupili na vrchol 
Kilimandžára, což je nejvyšší hora Afriky. O komunistickém puči v Československu v únoru 
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1948 se dozvěděli v Belgickém Kongu z místního tisku. V konžském pralese se setkali 
s Pygmeji, v Habeši je přepadli lupiči, byla to nejnebezpečnější situace v Africe pro Zikmunda a 
Hanzelku. Z Kapského Města se oba cestovatelé přepravili lodí do Buenos Aires v Argentině a 
následně procestovali celou Jižní Ameriku. Například v Ekvádoru se setkali s lovci lebek 
z kmene Švárů. 
 V roce 1953 se Miroslav Zikmund oženil s operní pěvkyní a sólistkou Národního divadla 
Evou Maškovou, se kterou měl syna Miroslava. Druhá mise směřovala do Asie a Oceánie 
v letech 1959 – 1964. Podnikli ji ve dvou upravených nákladních vozech Tatra 805. Také na 
této cestě pořídili bezpočet fotografii a natočili mnoho dokumentárních filmů.  
     V roce 1968 podporoval Miroslav Zikmund politické uvolnění. Totalitním režimem byl za to 
potrestán zákazem jakéhokoliv veřejného působení v letech 1969 – 1989. Po nabytí svobody 
na konci roku 1989 začal opět cestovat. Postupně navštívil Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, 
Srílanku, Maledivi, USA, Izrael, Španělsko a další země.  
 Dílo Miroslava Zikmunda je mimořádně rozsáhlé. Procestoval 112 zemí světa a s Jiřím 
Hanzelkou napsali přes dvacet knih, natočili čtyři celovečerní filmy, 147 dokumentárních filmů, 
pořídili tisíce fotografii, jsou autory velkého množství článků v novinách a časopisech a o svých 
cestách měli přednášky na stovkách míst po celé naší vlasti.  
     V roce 1993 byla Zikmundovi a Hanzelkovi udělena za celoživotní dílo Cena E. E. Kische, 
v roce 1999 převzali z rukou prezidenta Václava Havla medaili za zásluhy druhého stupně,  
28. října 2014 udělil Zikmundovi prezident Miloš Zeman Řád Tomáše Garrigua Masaryka  
I. třídy a v témže roce mu byl udělen čestný doktorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  
    Světoběžník Petr Horký, Miroslav Náplava a Vladimír Kroc natočili nádherný film – Století 
Miroslava Zikmunda. Dobrodruh Petr Horký je nyní v Artanktidě a připravuje se na výstup  
na nejvyšší horu tohoto světadílu - Mount Vinson – 4 892 m n.m. 
     Miroslav Zikmund byl mimořádně odhodlaný a pracovitý člověk, který nám zanechal 
rozsáhlé dílo. Děkujeme, Miroslave!  

Josef Trojtler 
 
 
 

     VE SVITAVSKÉM OKRESE VZNIKÁ CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
 
 V rámci reformy péče o duševní zdraví vznikají na území naší republiky nové služby pro lidi 
s duševním onemocněním. Jednou z nich je tzv. Centrum duševního zdraví (CDZ), jehož 
hlavním cílem je intenzivní podpora lidí se závažným duševním onemocněním, která jim mimo 
jiné pomáhá v předcházení anebo zkracování hospitalizací v nemocnicích. To se především 
daří díky dvěma faktorům. Prvním z nich je multidisciplinární složení pracovního týmu CDZ, 
jehož součástí jsou zdravotníci, sociální pracovníci a pracovník, který čerpá ze své osobní 
zkušenosti s duševním onemocněním (tzv. peer konzultant). Druhým významným faktorem je 
flexibilita týmu, jeho možnost spolupracovat se svými klienty nejen v prostorách CDZ, ale 
především v prostředí klienta, tj. u něho doma, s jeho blízkými, sousedy, zaměstnavateli, 
zkrátka v jeho komunitě.  

Od r. 2018, kdy byla reforma péče o duševní zdraví významně podpořena projekty EU, 
vzniklo v naší republice již 30 takových center, z nichž v Pardubickém kraji jsou dvě, a to 
v Chrudimi a Pardubicích. Vznik dalšího CDZ je plánován v okrese Ústí nad Orlicí a v našem 
svitavském okrese. Tento plán konečně podporuje i mapa CDZ a jejich dojezdnosti (možnost, 
kam až mohou pracovníci CDZ za klientem dojet), která by neměla být delší než 45 minut jízdy. 
Z mapy je více než zřejmé, jak v našem okrese tento nový typ služby chybí. 
 Na rozdíl od prvních 30 CDZ, jejichž vznik byl finančně podpořen z projektů EU, již nebude 
moci být vznik dalších CDZ z evropských projektů hrazen. Příští CDZ tak nemohou začít 
fungovat hned v plném standardizovaném multidisciplinárním složení, jak jim to ukládá 
vyhláška MZČR, a musí vznikat postupně.  
 Od dubna letošního roku tak zahájí svoji činnost první část týmu CDZ Svitavy. Sídlit bude 
ve Svitavách, a to především proto, aby pokrytí okresu službou bylo rovnoměrné a dojezdnost 
jeho pracovníků za klienty byla dobře zajištěna.  Z počátku bude převážná část týmu z oboru 
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sociálního, spolu s nimi však bude i psychiatrická sestra, která tým doplní právě v odbornosti 
zdravotnické. V následujících měsících se tým postupně rozroste o další odbornosti: lékaře 
psychiatra, psychologa, další zdravotní (psychiatrické) sestry a peer konzultanta.  
 Oblastní charita Polička, která CDZ Svitavy bude provozovat, počítá s tím, že plně 
standardizovaného multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví Svitavy dosáhne  
v r. 2024.  

Bc. Štěpán Plecháček, vedoucí služby, psychiatrický bratr, sociální pracovník 
Centrum duševního zdraví Svitavy 

 
 

             DĚTSKÝ KARNEVAL 
 
 V sobotu 19. března 2022 uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Lubná „Karneval  
v cirkuse". 
 Celé sobotní odpoledne bavil děti i dospělé známý klaun Hopsalín z Ostravy, díky němuž 
jsme prožili odpoledne plné her, soutěží, hopsání a písniček. Zúčastnilo se kolem 120 dětí  
v krásných maskách v doprovodu rodičů či ostatních dospělých. Na závěr obdaroval klaun 
všechny děti balónkem v podobě hraček, zvířátek atd. Moc děkujeme všem, kteří jste se přišli 
po dvouleté pauze pobavit. 
 Rozzářené oči dětí jsou pro nás vždy tou největší odměnou. 

Za TJ Sokol Lubná Eva Chadimová 
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               NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE - KRTEK 
 
 

 Dne 12. 3. 2022 byl v naší obci Lubná uspořádán první turnaj neregistrovaných hráčů  
ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo úžasných 48 hráčů ze širokého i dalekého okolí :-) 
 Výtěžek z této akce byl věnován onkologicky nemocným dětem Fakultní nemocnice Brno.  
 Po odečtení nákladů ohledně turnaje a zapůjčení víceúčelového zařízení Skalka jsme mohli 
nadaci KRTEK předat neuvěřitelnou částku ve výši 63 900 korun českých. 
 Touto cestou chceme poděkovat hlavně našim sponzorům a také občanům, kteří přišli 
podpořit hráče a dobrý nápad pořadatelů. Jsme neskutečně rádi, že ani Vám není osud 
nemocných dětí lhostejný.  
                                                                                                                           Stolní tenis Lubná 
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