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OBECNÍ ÚŘAD 

 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  25. 10. 2005  

1. Rada schválila nájemné za půjčování aparatury pro cizí organizace, které nejsou 
registrovány v obci Lubná za níže uvedené ceny: 

- celá aparatura (bedny, zesilovač, mikrofony) za 1000 Kč/den 
- bezdrátový mikrofon, anténa za 300 Kč/den 

2. Rada schvaluje paní Radmilu Stráníkovou, Lubná, do Školské rady Základní školy 
Lubná za Obec Lubná. 

3. Rada schvaluje Zřizovací listinu Školské rady při Základní škole Lubná, okres Svitavy. 
4. Rada bere na vědomí nařízení Stavebního úřadu Litomyšl, ze dne 5. 10. 2005, 

odstranění oplocení u pozemku Josefa Flídra, Lubná. 
5. Rada souhlasí s oslovením pana Františka Jány, Dlouhá Ves, k nástupu do DPS  
 Lubná s ohledem na nevyhovující zdravotní stav pana Adolfa Mlynáře, Polička. 
6. Rada rozhodla, že do DPS Lubná budou přednostně přijímáni občané Lubné a její 

rodáci. 
 
Výpis z usnesení rady obce Lubná konané dne  8. 11. 2005  

1. Rada bere na vědomí obdržení dotace od Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč na 
opravu oken a střechy na Skalce. Rada pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

2. Rada bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Lubná 2004/2005, kterou  
 předložila ředitelka základní školy Mgr. Jitka Kučerová. 

3. Rada pověřuje starostku paní Z. Švecovou podpisem smlouvy s firmou REGIO, Hradec 
Králové na provedení 8 změn v Územním plánu obce Lubná. 

4. Rada souhlasí s udělením licence na novou autobusovou linku pro Alenu Vrabcovou, 
Litomyšl. 

5. Rada souhlasí, aby paní Eva Lipenská, Litomyšl prováděla masáže v bytech DPS. 
6. ZO ČSV Litomyšl žádá o příspěvek na pořádání včelařské výstavy v Litomyšli. Na 

základě rozhodnutí rady obce Obec Lubná nebude finančně přispívat na tuto výstavu. 
 
Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lubná  
konaného dne  25. 9. 2005 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Plnění rozpočtu k 31. 8. 2005. 
2. Rozpočtovou změnu 2/05. 
3. Směrnici k rozpočtovému hospodaření obce Lubná. 
4. Rozpočtový výhled na období 2006 - 2009 dle předloženého návrhu. 
5. Spisový a skartační řád obce Lubná. 
6. Prodejní cenu zasíťované stavební parcely na sídlišti k Zrnětínu ve výši 120 Kč/m². 
7. Návrh na členy inventarizační komise pro rok 2005: 

Předseda:  paní Marie Košňarová 
Členové:     pan Radek Bartoš, pan Josef Bouška, paní Hana Chadimová,  
 paní Ivana Pavlišová, paní Radmila Stráníková. 

8. Změnu územního plánu č. 2 Obce Lubná s následujícími návrhy: 
Obec Lubná – stavební parcely pod a nad mateřskou školou a za DPS. 
Dále pozemky – pana Bednáře Petra, manželů Karalových, Stráníkových,  
paní Kladivové a manželů Košňarových. 

9. Použít 50 000 Kč za 2. místo v soutěži POV na vypracování projektu na  
rekonstrukci střechy na Skalce. 

10. Změnu názvu Základní školy Lubná, okres Svitavy na Základní školu  
Lubná-Sebranice a Mateřskou školu Lubná.  
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Poděkování  
 Jménem roztržitých vlastníků chci upřímně poděkovat všem poctivým nálezcům, kteří buď 
osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu nalezené věci odevzdali. Byly nalezeny většinou 
svazky klíčů, ale i peněženky s nemalými částkami. Většině z nás se určitě podařilo něco 
ztratit, ale není už většina, která věci vrátí.  
 Zároveň patří poděkování všem hodným a ochotným občanům, kteří udržují nejen okolí 
svého domu, ale záleží jim také na vzhledu veřejného prostranství. 
       Děkuji Vám.  

 Zdeňka Švecová, starostka obce 
  
Svozový plán zbytkového komunálního odpadu z popelnic: 
Středa:    7. 12.     21. 12.     4. 1.     18. 1.     1. 2.     15. 2.     1. 3.     15. 3.     29. 3.  
 
 

 
           Klidné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví  

v novém roce 2006 všem spoluobčanům                           
přeje zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu. 

 
 

KDU – ČSL 
 
Vážení spoluobčané,  
 opět nám pomalu končí rok 2005. Pro někoho to byl rok dobrý, pro jiného méně dobrý. 
Prožili jsme v něm zprostředkovaně přes sdělovací prostředky několik přírodních katastrof, při 
kterých jsme si mohli uvědomit, jak jsme bezmocní proti přírodním živlům. Každý z nás by si 
měl opravdu říci, že máme být za co vděčni. 
 Méně uspokojivá je však situace na naší politické scéně. Neustálé aféry a hádky politiků, 
kteří se nedokáží domluvit. Příští rok bude rokem volebním, jak na úrovni parlamentní, tak na 
podzim i komunální. Dilema jít volit, anebo za sebe nechat rozhodovat druhé? To musí každý 
zvážit sám, ale i přesto Vás chceme požádat, abyste k volbám šli a podle svého nejlepšího 
svědomí dali svůj hlas. 
 Rádi bychom Vás také pozvali na tradiční lidový ples, který se koná 21. ledna 2006 na 
Skalce. 
 Závěrem Vám všem přejeme radostné a požehnané svátky vánoční a klidný a požehnaný 
rok 2006, stálé zdraví, rodinnou pohodu a porozumění. 

Výbor MO KDU-ČSL 
 
 

KNIHOVNA 
 

 Milé čtenářky a čtenáři (ale i nečtenáři…) 
  Zveme Vás na malé předvánoční posezení  
  a popovídání nejen o knihách u kafíčka. 
 
 Kdy ?  Ve čtvrtek  8. 12. 2005 v 17 hodin 
 Kde?  V naší knihovně  
 S sebou?  Dobrou vánoční náladu 
 
 Těšíme se na Vás a máme pro Vás přichystané malé překvapení. 
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Milada Krejčová a Marta Sýkorová 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 
Návštěva z Thajska 
 Na začátku  školního roku do naší školy zavítala zajímavá návštěva. Přijela až z dalekého 
Thajska, byla to partnerská dvojice Rongrat Svetasreni se svým přítelem Sangobem. Jak už 
jména napovídají, jednalo se o rodilé Thajce přímo z hlavního města z Bangkoku.  
 Nejprve probíhala  beseda o Thajsku s žáky 2. ročníku v jejich třídě. Žáci si mohli 
prohlédnout pohlednice Bangkoku, ukázky sušeného thajského jídla a ovoce. Dozvěděli se 
spoustu informací o Thajsku. Tlumočení zprostředkovávala třídní učitelka. Na oplátku jim děti 
zazpívaly pěkné české písničky a předvedly jim naši abecedu s říkankami. Děti je překvapily  
i anglickým pozdravem a uvítáním. Hodina utekla jako voda a děti se loučily s velmi milými  
a příjemnými Thajci. 
  Dále následovalo nesmírně zajímavé setkání starších, anglicky mluvících  žáků  v jídelně. 
Pro děti toto setkání bylo překvapením, o kterém předem nevěděly. V jídelně je čekali naši 
hosté s velkou mapou světa. Ale zatím jim nic o sobě neprozrazovali. 
 Začala soutěž : WHO IS THIS WOMAN ? (Kdo je tato žena?), WHO IS THIS MAN ? (Kdo je 
tento muž?). Žáci se museli anglicky ptát hostů a zjistit si sami co nejvíce informací o nich. Za 
každou správnou otázku děti získávaly od svých učitelů žetony. Vítězem se stal vlastník  
největšího počtu žetonů - Mirek Kopecký z 5. třídy. Cenou byla ochutnávka thajského 
sušeného jídla, ovoce a fotka s hosty. 
  Na závěr této soutěže se děti podívaly, kde leží Thajsko, a našly si hlavní město. Dozvěděli 
se, že Thajsko je královstvím a hlavním symbolem je bílý slon. Po skončení  tohoto nesmírně 
přátelského setkání se rozběhla spontánní akce, kterou zorganizovaly samy děti. Mluvím  
o velké autogramiádě, o osobním kontaktu, o nošení dárků pro hosty (malované obrázky, 
ručně pletené ozdůbky a klíčenky). Hosté odcházeli plni hezkých zážitků a dojati z loučení, 
které jim žáci přichystali u auta. Věřím, že i pro žáky to byl zážitek, na který jen tak 
nezapomenou.  

Mgr. Hana Klusoňová 
 

Junior Parlament 
V pondělí 21. 11. 2005 navštívili někteří žáci naší školy Poslaneckou sněmovnu Parlamentu 

ČR. Zúčastnili se jednání Junior Parlamentu, tzn. že se z nich na chvíli stali poslanci a mohli 
tak politicky vyjednávat, vznášet námitky, hlasovat, promlouvat k ostatním kolegům poslancům, 
vyjadřovat nesouhlas s názorem jiných …, jak to činí skuteční poslanci. 

Junior-poslancem se stali žáci na základě losování. To proběhlo 24. 10. 2005 v Základní 
škole v Moravské Třebové. Nejprve bylo vylosováno 25 škol (z celkového  počtu 66 
přihlášených), které tvořily sbor 200 junior-poslanců, a 10 škol, jejichž žáci byli přítomni jednání 
Junior Parlamentu v pozici veřejnosti apod. Následně bylo losováno 8 členů z každé takto 
vybrané školy. Od nás padl los na tyto žáky: Petr Uher, Aneta Lipavská, Veronika Klusoňová, 
Filip Tměj, Jakub Šprojcar, Tomáš Kalánek, Ilona Sejkorová, Simona Kučerová. 
Místo T. Kalánka se jednání zúčastnil Jaroslav Ondráček. 
 Všichni junior-poslanci obdrželi podrobný program jednání, dokumenty k diskusi  
a volnou jízdenku na vlak do Prahy a zpět. Každý si musel připravit vystoupení na jedno z níže 
uvedených témat: 

1. Snížení trestní odpovědnosti pod věkovou hranici patnácti let 
2. Děti a dopravní nehody 
3. Třídění odpadu 
4. Globální oteplování 
5. Známky, procenta, body nebo slovní hodnocení? 
6. Školní uniformy 
7. Evropský den bez aut 
8. Dětská obezita – tvrdá realita 
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 Deváté téma „Ochrana dětí a mládeže před vlivem tabákových výrobků“ bylo žákům 
-poslancům předloženo přímo na místě. 
 
 
Jak probíhalo jednání a jaké dojmy si odvezli junior-poslanci z Prahy, jsme se zeptali 
přímo žáků: 
 

„Program jednání byl zahájen informací o historii Poslanecké sněmovny. Poté zazněla 
státní hymna a všech 200 junior-poslanců – žáků základních škol Pardubického kraje - složilo 
slavnostní slib („Já junior-poslanec slibuji, že budu dodržovat pravidla jednání a budu hlasovat 
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“). Dalším bodem jednání bylo jmenování zástupce 
okresu Svitavy. Na programu bylo „Snížení trestní odpovědnosti pod věkovou hranici patnácti 
let“ a „Ochrana dětí a mládeže před vlivem tabákových výrobků“. Junior Parlament navrhl 
a schválil u prvního bodu věkovou hranici 13 let, u druhého bodu zákaz prodeje tabákových 
výrobků v prodejnách s potravinami a zřízení více poraden pro odvykající kuřáky. Z nedostatku 
času nedošlo k projednání dalších 7 bodů. 

Všichni zúčastnění brali zasedání Junior Parlamentu vážně vzhledem k tomu, že bylo 
přihlédnuto k názoru dětí. Účast na tomto jednání byla velice poučná a jedinečná.“ 

                                                                                                    Jakub Šprojcar, 9.třída  
 

 „Když jsme po dlouhé cestě vlakem dorazili do budovy Poslanecké sněmovny, prošli jsme 
nejdříve bezpečnostním rámem a následovně jsme dostali karty na hlasování. V prostorách 
sněmovny jsme se mohli pohybovat i výtahem, což se nám velice líbilo. 

Při debatě o navržených tématech padla spousta názorů žáků z různých škol a nakonec se 
hlasovalo. Celým programem, který pro nás zorganizoval poslanec Pavel Severa, nás provázel 
politik Jan Kasal a zpestřením této akce byl imitátor Václav Faltus.“ 

                                                                                             Veronika Klusoňová, 8.třída 
 

„Jsem velice ráda, že jsem byla vylosována a mohla se zúčastnit jednání Junior 
Parlamentu. Sice jsem tušila, že budu muset vstávat už v půl čtvrté a že se musím pečlivě 
připravit, přesto jsem se na zasedání těšila. 

V Parlamentu jsme si vyzkoušeli, jak poslanci hlasují. Během dvouhodinového jednání však 
někteří žáci tolik diskutovali, že jsme probrali pouze dvě témata. Bylo pro mě velkým 
zklamáním, že jsme se nedostali k tématu „Třídění odpadu“, které jsem si k vystoupení 
připravila. Těšila jsem se, že si vyzkouším, jaké to je postavit se před 200 junior-poslanců  
a mluvit do mikrofonu přímo v Poslanecké sněmovně. Druhým zklamáním bylo, že po 
fanfárách, kdy přicházela „hlava státu“, nepřišel pan prezident Václav Klaus, ale pan Faltus, 
který pana prezidenta a další politiky napodoboval. Bylo to však zpestření náročného 
diskusního dopoledne. 

Přes tato dvě zklamání se mi výlet velice líbil, při cestování vlakem jsme zažili spoustu 
legrace a s p.uč.Kořínkovou prošli nejznámější místa Prahy. 

Přála bych svým spolužákům, aby příště padl los na ně a mohli se takového jednání 
zúčastnit.“ 

                                                                                            Simona Kučerová, 8.třída 
 

„………..Nejvíce se mi líbilo hlasovací zařízení, které se zapínalo pomocí kartiček, které jsme 
obdrželi. Být na pár hodin poslancem je velice zajímavé, i když jsem se chvílemi už nudil. 
V Poslanecké sněmovně pro nás měli všechno velice pěkně připravené, na památku jsme 
obdrželi nějaké drobnosti (pexeso atd.)………“ 

                                                                                                        Petr Uher, 8.třída 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
                                         
Vážení spoluobčané, 
 rok 2005 dokráčí své poslední dny a každý z nás se ohlédne, co tento rok udělal, co prožil, 
co se povedlo či nepovedlo. Tak se ohlíží i hasiči v Lubné. Není toho málo. Připravili jsme ples, 
několik tanečních zábav, dvě dětská odpoledne a soutěž o Pohár starostky obce. Naše 
soutěžní družstvo mužů reprezentuje velice dobře naši obec na soutěžích i v dalekém okolí. 
Bylo založeno hasičské družstvo žáků s výborným výsledkem a hlavně s velkým elánem dětí  
a to je pro budoucnost sboru důležité. Bohatě obsazenou soutěž v Poličce dokonce vyhrálo. 
 Mimo jiné se sbor stará o vodní zdroje a techniku, která s přibývajícími lety potřebuje více 
času a práce. Co je však nejdůležitější a já věřím, že tomu bude i v příštích letech, že v naší 
obci nehořelo a nedojde k požáru či k jiným velkým neštěstím. Abychom prožili dny bez sirén, 
lidského nářku a beznaděje. Ať oheň plá tam kde má, ohřívá naše obydlí a ozařuje třeba 
vánoční stromek. Jen tehdy jej můžeme prožívat jako příjemného společníka s chutí 
a radostí. 
 Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Vstoupíme do dalšího a každý z nás věří, že do 
lepšího roku. Ať tedy padá ten krásný sníh, ať sněhové vločky všechno zlé zasněží a až přijde 
jaro a s ním nový život, naberme dech a začněme znovu žít. 
  
 Protože se zajímám o historii naší obce, sboru, spolků a o to jak žili naši předkové, čím 
a jak se bavili a co a jak četli, vybral jsem pro Vás článek z „Kalendáře pro staré a mladé“ 
z roku 1925 o umění kouřiti z dýmky.  
 „V nové době shledáváme se stále častěji s kuřáky dýmek a žádný jiný způsob kuřby nemá 
tolik přívrženců jako tento. Není nouze ani o ty, kteří dávají přednost mnohem dražším 
doutníkům a cigaretám, poněvadž s dýmkou neumějí zacházeti. Jak hravě člověk zapálí si 
doutníček a lehko ho vykouří, tak pro začátečníka je obtížno s dýmkou správně zacházeti. Je to 
vlastně umění, jemuž je nutno se přiučiti. Kuřák má poříditi si dýmku dobrou a nešetřiti přitom 
větší výlohy. Z jakého dřeva má býti dýmka, rozhoduje osobní vkus kuřákův. Kdo dá přednost 
světlému dřevu, opatří si požitek zakuřování hlavičky, která se stále temněji zabarvuje. Dobrá 
dýmka jest vždy lepší, čím déle kuřáku slouží, jenž jen nerad loučí se se starým dobrým 
přítelem, který mu tolik utěšeně klidných chvil poskytl.  
Mezi pravidly o kouření z dýmek jsou následující nejdůležitější: 

- Tabák nasype se zlehka až na dno hlavičky a ponenáhlu  
   se ucpává těsněji, až hořejší vrstva jest pevná.  
- Dýmka musí mít především dobrý tah. 
- Dýmka zapaluje se zvolna a vždy jen na povrchu. 

Dobrý kuřák nespotřebuje více než jedné zápalky. Z dýmky nechť nikdy 
nestává se pec. Špatný kuřák činí ohromné tahy a vypouští kouř v mračnech, takže hlavička je 
žhavě horká. Dobrý kuřák táhne zvolna a labužnicky. Propouští pouze malé množství kouře  
a dělá častější bafy. Dýmka musí 45 minut trvati, kdežto nezkušený nováček je s ní hotov 
v několika tazích. Že každý začátek je těžký, platí hlavně o kuřbě. Prvními pokusy nedejme se 
odstrašiti, byť by i ústa se spálila, jazyk vyschl a kuřáku bylo nevalně. Dvě neděle trýzně 
přivodí dlouholetou blaženost. Pouze ten, kdo zkusil, může říci, jaký požitek poskytuje kuřba  
a jakým  přítelem a těšitelem mu jest ve všech hodinách.“ 
 
 Tak tento krásný návod či poučný článek si četli naši předkové před 80 lety. Nevěděli nic  
o škodlivosti tabáku a snad jim škodil méně než nám dnešní uspěchaná a moderní doba. 
Přestaňme chvíli pospíchat, přestaňme vyčítat mrazu, že pálí. Nehledejme štěstí v nesmírných 
dálkách, možná jej máme vedle sebe. Tiše postůjme a poslouchejme. Narodila se láska a chce 
přijít mezi nás. 

Krásné Vánoce přeje všem našim spoluobčanům Alois Kovář.  
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Mladí hasiči 
 Letošní rok se pomalu blíží ke svému konci, a tak je na mně, abych zhodnotil naše 
soutěžení s našimi mladými hasiči v uplynulém roce. Zúčastňovali jsme se soutěží, pořádali 
jsme různé kulturní akce, a dokonce byli na táboře. Letošní soutěžní rok byl opravdu velice 
úspěšný. Obsadili jsme krásné 8. místo na okresní soutěži v Sádku, v Poličce na pohárové 
soutěži se nám podařilo zvítězit, a odvést si tak do Lubné první putovní pohár, v Kamenci se 
nám podařilo dosáhnout útoku na hranici 17 vteřin. V létě jsme také sestavili družstvo mladších 
žáků ve věku od 6 do 10 let, kterému se na jeho první soutěži podařilo dosáhnout výborného 
umístění.  
   Letos o letních prázdninách jsme společně s hasiči z Poličky a Desné zorganizovali letní 
mini tábor na Březinách. Zde se naši mladí hasiči seznámili i s dětmi z okolních sborů 
a vytvořili tak obrovskou partu bezmála 40 dětí, se kterými vzájemně soutěžili. 
 A co na závěr? Jsem opravdu rád, že můžu vést družstvo dětí, které chtějí vyhrávat a dělají 
proto opravdu vše, za což jim děkuji a přeji do nového roku ještě více úspěchů než letos. 

Pavel Uher 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
 Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně dělají radost dárky. Někdy 
ale podlehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Věřte 
ale, že tomu tak není. Dárek není jen ona věc, která se dává a  má hodnotu vyjádřitelnou 
v penězích. Dárek je především osobní poselství, které říká „Mám tě rád“. 
A něco takového se vlastně penězi vyjádřit nedá. V dárku – pokud je myšlen upřímně  
a vskutku jako dárek – dáváme totiž sami sebe. A je to ta velká, slavná věc, kterou bychom 
měli o Vánocích zažít. 
 Myslete i na to, že bychom se neměli tím předvánočním shonem, uklízením, vařením  
a pečením dát zaskočit a utahat. Vždyť ono na tom zase tak strašně nezáleží, jestli se zrovna 
něco nepovedlo podle našich představ, jestli jsme něco nestihli. Zkuste už letos nenechat  
se zaskočit a buďte v pohodě a dobré náladě. Je to cennější než umytá podlaha.  
 Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy příležitost, aby mohly také více dávat. 
Aby děti samy mohly zakoušet  radost a uspokojení z toho, že mohou někoho obdarovat  
a působit radost. Je tu jedinečná příležitost učit děti, jak překonávat své osobní sobectví. 
Prostě udělat něco dobrého někomu druhému. 

 Je před Vámi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž jistotu, že 
máme rádi nejen je, ale že se máme navzájem rádi i my dospělí kolem 
dokola. A není vůbec od věci, když třeba při štědrovečerní večeři vyhradíme 
chvíli, kdy všichni společně vzpomínáme na ty, kdo nějak patří do okruhu 
naší lásky, přízně, sympatií a když děti v tomto vzpomínání mají významné 
slovo. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném společenství se nikdy 
neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene. 
 
 Po tomto zamyšlení mi na závěr dovolte popřát Vám všem, aby letošní 

Vánoce byly něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě opakují už kdoví pokolikáté. 
/S využitím knihy Z. Matějčka: „Co, kdy a jak ve výchově dětí“/ 

                                                                 I.Rensová, vedoucí MŠ 
  

  
OCHRÁNCI PŘÍRODY 

 
Naší přírodou 
 Blíží se Vánoce a nový rok. Jsme zas o trochu starší a každý z nás hodnotí, jaký ten minulý 
rok byl. 
 



 7 

 Na Mikuláše to budou už 2 roky, co spadla Vopařilova jedle. Celá ta léta jsme dbali na to, 
aby byl u jedle pořádek a také každým rokem jsme sekali přístupovou cestu k jedli. To vše již 
skončilo a všemu je konec.  

 Letošním rokem, po dohodě s obecním úřadem, jsme přebrali patronaci 
nad Lesoparkem Kopajna. Tato část obecního lesa je zajímavá tím, že 
z Kopajen je výhled do všech částí naší obce.  Na jaře byla provedena 
prořezávka pod vyhlídkou, čímž se rozšířil výhled na celý horní konec obce. 
Byly zhotoveny schody a zasazeno 20 buků, jako roků, co se snažíme 
chránit naši přírodu. Dnes je na Kopajnech 8 laviček, čtyři dole a čtyři 
nahoře. K těmto lavičkám byly vysekány cesty pro snadnější přístup. Na 
místech s výhledem do kraje mimo Kopajen jsme  zabudovali čtyři nové 

lavičky. Vy co chodíte lubenskou přírodou, jste na ně jistě narazili. 
 Botanický průzkum byl pro nás velmi úspěšný. Podařilo se nám nalézt čtyři nové lokality 
chráněných rostlin. 
 V září nám bylo předáno poraněné mládě motáka pochopa, kterého si vyzvedli pracovníci 
záchranné stanice volně žijících živočichů z Pasíček. V říjnu při návštěvě této stanice jsme  
zjistili, že se podrobilo operaci křídla a bude navráceno zpět do volné přírody. 
 Začalo již sněžit, a tak bych Vás chtěl požádat, abychom nezapomínali na drobné ptáčky 
našich zahrad a jejich přikrmování. 
 Závěrem bych chtěl jménem nás ochránců přírody Vám všem popřát krásné prožití svátků 
vánočních, zdraví, mnoho úspěchů v novém roce a také mnoho krásných zážitků při toulkách 
lubenskou přírodou. 

Za spolek pro ochranu přírody a veřejné zeleně Miroslav Kopecký 
 

LUBENSKÉ ŽENY 
 
     V neděli 16. 10. 2005 jsme přivítaly nové občánky Lubné:  
 
Jakuba Renzu, Jana Sejkoru, Michaelu Večeřovou, Natálii Němcovou,  
Jana Vázlera, Tomáše Borka a Elen Kopeckou. 
 
 

Pozvání na ples Lubenských žen a Sokola Lubná patří 
všem milovníkům hudby, tance a dobrého jídla! 

Sobota 11. února 2006 na sále na Skalce od 20.00 hod. Hraje skupina MIX. 
Tradiční vystoupení děvčat v aerobiku. 

 
 Vážení spoluobčané, dovolte mi jménem Lubenských žen popřát Vám 
klidné a příjemné Vánoce, plné lásky a vzájemného porozumění.  
Do nového roku 2006 pevné zdraví a  mnoho úspěchů.  
 
 
 V této uspěchané době se  na chvíli zastavte alespoň o Vánocích. 
Uvařte si šálek dobrého čaje, nebo vánočního nápoje a ve světle voňavé svíčky si se svými 
blízkými zkuste třeba jen povídat. 
 
Recept na vánoční nápoj:  Smetanový punč /přibližně na 10 sklenek/ 
2 hřebíčky,1 kousek skořice, ½ l horkého silného černého čaje, 150 g cukru, 1 láhev červeného 
vína, strouhaná kůra z 1 citrónu, šťáva z 1 citrónu, ¼ l hnědého rumu, 250 g šlehačky 
Hřebíček, skořici, čaj, cukr, červené víno a citrónovou kůru za stálého míchání zahříváme, až 
se cukr rozpustí. Nenecháme vařit. Přidáme rum a citrónovou šťávu. Punč prolijeme sítkem, 
horký rozlijeme do sklenek a do každé dáme navrch kopeček šlehačky. 
Přejeme dobrou chuť!! 

Eva Chadimová, předsedkyně 
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 
  
  Pozvání nejen k bohoslužbám 
 
   4.12.  18:00 v kostele sv. Mikuláše literárně hudební pásmo Pocta sv. Mikuláši 
   7.12.  17:00 návštěva sv. Mikuláše s nadílkou 
 21.12.  18:00 adventní koncert litomyšlského hudebního souboru Dalibor 
 24.12.  16:00 dětská „půlnoční“ mše sv. ve farním kostele 
 24.12.  24:00 půlnoční mše sv. ve farním kostele 
 25.12.    7:30 mše sv. v kostele na Sebranicích 
               9:45 mše sv. v kostele na Sebranicích 
             11:00 mše sv. v Lubné 
 2.-5.2. „Setkání se salesiány“, které je určeno pro chlapce a mladé muže od 14 let.  

 Letos na téma: Štěpán Trochta 
 
 

VZPOMÍNANÁ  ZAPOMENUTÁ VÝROČÍ 
  
 Dovolte mi ještě malé poohlédnutí za uplynulými státními svátky 28. října a 17. listopadu. 
K napsání tohoto článku mě tak trochu přivedly průzkumy mezi lidmi a jejich alarmující 
výsledky. Jen málokterý „teenager“ (jak to slovo nemám rád) si vzpomněl, co se 28. října 1918 
stalo. Pravda, je tomu již 87 let a Československá republika je také minulost. Žijeme 
v samostatném svobodném státě, mluvíme a píšeme česky, ovšem ještě na počátku  
1. světové války nebylo vůbec jisté, zda tomu tak bude.  
 České země, jako součást Rakouska – Uherska, byly ostatními státy považovány za 
nepřítele a nic také nenasvědčovalo, že by mělo dojít k rozpadu monarchie. Díky obrovské 
snaze T. G. Masaryka, E. Beneše, M. R. Štefánika a ostatních vlastenců se podařilo přimět 
dohodové mocnosti k podpoře československé myšlenky. Nedílnou součástí tohoto zápasu 
byla i bojová účast Čechů a Slováků v řadách dohodových armád. Masaryk, vědom si významu 
tohoto boje, inicioval výstavbu mohutného československého vojska na všech frontách. 

 Již na počátku války působili u ruských útvarů Češi žijící 
v Rusku. Jejich úkolem byl průzkum a agitace v řadách c. k. 
armády. Ze zajatců české a slovenské národnosti se postupně 
rozrostla samostatná jednotka, která významně zasáhla do bitvy  
u Zborova v červenci 1917. To už se ovšem carské Rusko začíná 
hroutit a po říjnové revoluci nastává chaos. Nová vláda uzavírá 
mír s Německem a Rakousko – Uherskem. V březnu 1918 svedou 
naši legionáři bitvu u Bachmače a spolu s Rudou armádou porazí 
zbytky německé armády. Ovšem další působení v Rusku ztrácí 
smysl, neboť legie se nechtějí vměšovat do právě počínající 
občanské války. Bude následovat téměř 3letá anabáze po 
Transsibiřské magistrále, provázená neustálými střety s bolševiky.  
 Rovněž ve Francii se utvoří v roce 1914 česká rota „Na Zdar“. 
V rámci Marockého pluku cizinecké legie se zúčastní v květnu 
1915 bitvy u Arrasu a je téměř vybita. Ke konci války jsou ovšem 
utvořeny 3 pluky čs. legií ve Francii a zúčastní se těžkých bojů  
u Terronu. Čs. legie se vrátily do vlasti v listopadu 1918. 
 Od počátku roku 1918 působí legionáři i v Itálii, zejména jako 
úderníci u horských jednotek. Jako symbol jejich odvahy byl jim 

přiznán do výstroje klobouk italských Alpini. Naši legionáři bojují u Doss Alta, Gardského jezera 
a na řece Piavě. 
 
 

 
 

Jan Dřínovský  
(8.1.1898-14.12.1973) 
z Lubné. Příslušník 39. čs. 
střel. pluku  italských legií.  
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 Rakousko – Uhersko se zmítá v křečích a Prahou se roznese zpráva o konci války. Je 
28. října 1918, lidé vycházejí do ulic, strhávají se symboly monarchie a provolává se sláva 
republice. Rakouská moc již nezasáhne. Převrat se obešel bez krveprolití. Rakousko – 
Uhersko skutečně kapituluje až 2. listopadu 1918, ale nic se již nezměnilo.  
 Po 300leté nadvládě jsme byli opět svobodní. I když to nová republika neměla vůbec lehké 
a trvala pouze 20 let, šlo o obrovskou dějinnou událost, která patří do popředí naší minulosti. 
 
 S předešlým výročím úzce souvisí i 17. listopad. Po okupaci Československa v roce 1939 
došlo 28. října k obrovské manifestaci proti okupační moci. Nacisté zasáhnou brutálně 
a nesmlouvavě. Při následné střelbě je těžce zraněn student Jan Opletal. Jeho pohřeb přeroste 
v novou vlnu odporu. Úder Němců záhy přichází. V noci ze 16. na 17. listopadu vtrhne gestapo 
do vysokoškolských kolejí a zatýká. Devět předáků je popraveno a vysoké školy budou na 6 let 
uzavřeny. V roce 1941 je v Anglii na paměť oněch událostí vyhlášen 17. listopad jako Den 
studentstva. Média však letos připomínala především 16. výročí sametové revoluce, snad 
podle rčení o „bližší košili než kabátě“. Co přinesla, či vzala ona revoluce, nechť každý posoudí 
sám. 
 Blíží se vánoční čas, dovolte, abych všem občanům popřál klidné svátky a šťastný nový 
rok.  

Amatérský historik Michal Kovář  
    

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 V měsíci prosinci, lednu a únoru oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané.  
Přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. 
 

 

 
 
Narození občánci 

 
 
 

Tomáš Borek     
Elen Kopecká 

Natálie Hápová 
 

„Dítě je jako novoroční den,  
ukrývá v sobě celičký život.“ 

 Jeremias Gotthelf 

Rodičům blahopřejeme a novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší. 

50 let Marie Kovářová  65 let Jan Čupr 
 Ludmila Boštíková   Josef Zavoral 
     

55 let Karel Kovář  70 let Helga Javůrková 
 Zdeňka Švecová   Marie Renzová 
 Marie Píchová    
 Petr Javůrek  80 let Jaroslav Čermák 
 Božena Vrabcová    
 Hana Vomáčková  81 let Marie Pavlišová 
    Marie Flídrová 

60 let Libuše Tmějová    
 Jana Roušarová  82 let Marie Flídrová 
 Josef Havran    
 Zdeňka Kvasničková    
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Úmrtí 

 
 

Anna Teplá 
Josef Štefl, rodák z Lubné 

„Je težké najít útěchu, když bolest 
nedá spáti, život Tvůj náhle 

ztracený nám nikdo víc nevrátí.“ 
 
 
 

 
 

KULTURA 
 
Program širokoúhlého kina v Lubné 

  4.12.        MADAGASKAR 
18.12.        DOBLBA 
 
  15.1.        MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA 
  29.1.       JESKYNĚ 
 
  12.2.       NOČNÍ HLÍDKA 
  26.2. 40 LET PANIC            začátek v 18:30 

 
Kulturní akce 2006 – Lubná a okolí 
Lubná  
 21. 1.  KDU ČSL - ples 
  4. 2. SDH - ples 
 11. 2. TJ Sokol – ženy -  ples 
 25. 2. Dětský maškarní karneval 
 3. 3. Masokombinát Polička – ples 
 
Poříčí  
 14. 1. Myslivecký ples 
 10. 2. Obecní ples 
 
Sebranice 
 13. 1. KDU ČSL - ples 
 27. 1. TJ Sokol – ples 
 
Široký Důl  
 24. 2. Flídr s.r.o. - myslivecké sdružení – ples 
 
  4. 12. 2005   Výstava vánočního cukroví, začátek ve 13.30 hodin 
18. 12. 2005  Vánoční koncert s Poličankou 
 
 

 Kulturní komise společně s farním úřadem v Sebranicích pořádají 
ve středu 21. prosince 2005 v 19.00  
v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích 

Vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor ze Svitav 
Srdečně jste všichni zváni !!! 
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KULTURNÍ KOMISE 
 

Lampiónový průvod 
 Dne 23. 9. 2005 v 19.00 jsme se svými dětmi vyrazily na lampiónový průvod. Před obecním 
úřadem byli již shromážděni rodiče s dětmi. Tam si každý zapálil svíčku v lampiónu a prošel 
branou z tepla do zimy. 
 S pestrobarevnými lampióny vyrazil průvod k tanečnímu parketu. Při příchodu nám svítily 
na cestu různě tvarované tykve. Děti se rozeběhly na taneční parket, k tanci jim hrály místní 
skupiny. 
 Účast byla hojná, děti spokojené, už se těší na vítání jara. 

Maminky 
 
 

Pomalu se blíží konec roku a s ním i čas bilancování. Já osobně nebudu hodnotit akce, 
které pro Vás kulturní komise připravila v průběhu roku, to nechám na Vás ostatních. Vážím si 
však všech členů kulturní komise, kteří přichází s novými nápady, ochotou a časem, který 
dobrovolně akcím věnují. A za to bych jim všem chtěla poděkovat. Stejně tak paní starostce za 
ochotu a spolupráci. 
 Dovolte mi jménem kulturní komise Všem popřát příjemné prožití vánočních svátků, šťastný 
nový rok, hodně zdraví a spokojenosti. 
 

  
 
 
  Zveme všechny občany na „Zpívání u Betléma“,  
 spojené s rozsvícením vánočního stromu.  
 Uskuteční se v neděli 18. prosince v 17.00 hodin. 
  Ani letos nebude chybět občerstvení, o které se postará 
 Sbor dobrovolných hasičů.  

 Irena Rensová, předsedkyně kulturní komise                                                                                       
                                                           
 
 

TJ SOKOL LUBNÁ 
 
Máme rády aerobik 
 V sobotu 5.11. nás v Lubné navštívila profesionální cvičitelka p. Blanka Červenková  
z Hradce Králové s dívkami, které trénuje. Na sále se sešla děvčata převážně 
z Lubné, která byla naladěna dobře si zacvičit a trochu zasoutěžit. Cvičitelka je nejdříve 
rozehřála a seznámila se sestavou. Po krátké přestávce představily její svěřenkyně svoji 
skladbu a po ní předvedly naše dívky své dvě sestavy.  
    Po představení se cvičilo soutěžně. Porota vybírala ze všech cvičících 1.- 3. místo. Bylo to 
velmi těžké porovnávat, protože se všechny moc snažily, aby ukázaly to nejlepší. 
     Nakonec porota rozhodla, že na 1. místě se umístila Jana Rensová, na 2. místě Lenka 
Zavoralová a na 3. místě Veronika Břenová. 
    Odpoledne si mohly zacvičit ženy. Paní Červenková je nejprve pořádně zahřála, po krátké 
přestávce si zacvičily taneční aerobic a nakonec protáhly zkrácené svaly.  
    Sobota se velmi vydařila, nálada byla výborná. Velké poděkování patří paní Evě Chadimové 
a paní Ivě Bartoňové za zorganizování hezkého dne. Škoda, že se letos nezúčastnila děvčata  
z Vidlaté Seče a že nepřišlo více maminek povzbudit své holky.  

                                                                                                   Ilona Sejkorová 
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Přehled cvičení TJ Lubná 
a dalších pravidelných mimoškolních aktivit 
v tělocvičně víceúčelového zařízení Skalka 

v sezóně 2005 / 2006 
 
Den čas skupina cvičitelé 
Pondělí 16,00 - 17,00 rodiče a děti Rensová 
 17,00 - 19,00 ml. žákyně Uhrová A., Uhrová V. 
 19,00 - 21,00 ženy - odbíjená Boštíková, Chadima J. 
  
Úterý 17,00 - 19,00 ml. žáci Madejewský, Jiráň P. 
 19,00 - 20,00 ženy - kondiční Rensová, Chadimová 
 
Středa 17,00 - 19,00 floorball - st.ž.  Chadima, Tabery Zd. 
 19,00 - 21,00 muži - nohejbal Zavoral Mir.,Němec V.   
 
Čtvrtek 16,30 - 18,00 taneční kroužek Vomáčková 
 18,00 - 19,30  st. dívky Chadimová, Bartošová 
 19,30 - 21,00 muži - kondiční B Jiráň P., Madejewský 
 
Pátek 16,00 - 18,00 floorball - st.ž.  Chadima, Tabery Zd. 
 18,00 - 20,30 chlapci - kondiční  Rensa 
  
Sobota 17,00 - 19,00 SDH - žáci  Tabery Zd. st, Uher P. 
 
Neděle   9,00 - 11,00  chlapci - odbíjená  Vomáčka, Rensa  
 17,00 - 19,00 floorball - st.žáci Chadima J. 
 19,00 - 21,00 muži - kondiční Tabery Zd.ml 
   

 
 Oddíl mladých volejbalistů - dorostenců od 15 let při TJ Lubná, zve děvčata a chlapce 
v tomto věku, kteří mají chuť si zahrát volejbal, aby přišli mezi nás do tělocvičny. Trénink je 
každý pátek od 19.00 hodin. 

                                                                                     Přijďte posílit naše družstvo! 
 
 

 Pořadatelé dětského karnevalu zvou všechny děti s rodiči a známými na sokolský karneval, 
který se uskuteční 25. 2. 2006. 

Předem se na Vás těší pořadatelé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA OD  21. 11. 2005 
 

ZÁKLADNÍ  KURZ  6 500 Kč 
INDIVIDUÁLNÍ  KURZ   dohodou 

 
www.autoskola-policka.cz 

 
AUTOŠKOLA ŠKACHA POSPÍŠIL, POLIČKA, Palackého náměstí 18 

tel./fax/záznamník : 461 722 599, 605 215 70 
 

http://www.autoskola-policka.cz
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VČE - Výzva pro vlastníky a uživatele pozemků  v obci 
k odstranění nebo okleštění stromoví včetně jiných porostů   
a oznámení udržovacích prací  
 V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) zákona 458/2000 Sb. vyzýváme všechny vlastníky 
a nájemce pozemků, na nichž se nachází venkovní vedení elektrických rozvodných sítí,  
k odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný 
a spolehlivý provoz zařízení i bezpečnost osob v blízkosti zařízení. 
 Podle ustanovení citovaného Energetického zákona a souvisejících norem se nesmí žádná 
část ovocných a okrasných stromů (větví i kmenů) přiblížit k vodičům vedení nízkého napětí na 
vzdálenost menší než 1 metr u holých vodičů a 0,5 metru u izolovaných vodičů 
a závěsných kabelů. U vedení vysokého napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry u holých 
a jednoduchých izolovaných vodičů a 0,5 metru u slaněných izolovaných vodičů. 
 U lesních porostů, kde se za dobu života stromů nesbírají jejich plody a neprořezávají se 
koruny, jsou nejmenší dovolené vzdálenosti i při vychýlení stromů větrem u vedení nízkého 
napětí 1 metr u holých a 0,3 metru u izolovaných vodičů a závěsných kabelů. U vedení 
vysokého napětí je nejmenší vzdálenosti 2 metry u holých vodičů, 0,5 metru u jednoduchých 
izolovaných a 0,3 metru u slaněných izolovaných vodičů. 
 Upozorňujeme, že v ochranném pásmu vedení vysokého napětí je možno pěstovat porosty 
do maximální výšky 3 metry a po jedné straně elektrického vedení je třeba udržovat pruh  
4 metry široký pro zachování přístupu a příjezdu vozidel. 
 V případech, kdy by mohlo při požadovaných pracích dojít k ohrožení bezpečnosti osob, 
poškození vedení, nebo přerušení jeho provozu, vyžádejte si předchozí souhlas služebny 
Východočeské energetiky, a. s. 
 Odstranění nebo okleštění porostů zajistěte laskavě do konce vegetačního období  
(tj. 31. 3.) 
 Pokud nebude provedeno okleštění porostů, provede potřebné práce energetická 
společnost vlastními prostředky, dřevní hmota bude ponechána na místě. 
 Bližší informace v případě potřeby poskytnou zaměstnanci Východočeské energetiky,  
a. s. ve Svitavách, telefon 461 532 911.  
 
  

 
 

Prodej vánočních stromků se uskuteční dne 
17. prosince 2005 od 9 hodin 

u Pavlišových, Lubná 175 (u kapličky) na Malé Straně. 
 

 
 
 

Udělejte radost sobě i svým blízkým, 
DEJTE ZDRAVÍ 
                  JAKO DÁREK 
Podarujte sebe i své blízké návštěvou v provozovně masáží v Osíku č.p. 104  
v prostorách kadeřnictví p. Drábkové (vedle prodejny  potravin Nopek). 
Nabízím regenerační masáže a světelnou terapii lampou Biotron, která 
podporuje regeneraci organismu. Využijte nabídku permanentek a dárkových poukazů. 
Úterý  8.30 – 15.30 
Středa 13.00 – 18.30        
Čtvrtek  8.30 – 15.30 
Více informací na tel. 777 31 31 62 nebo 605 37 19 01 

   Po domluvě možno i mimo otevírací dobu. Těší se na Vás Jana Jílková 
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CELULITIDA 
                                                THERMOIODOSAL 

profesionální systém na odstranění celulitidy 
 

- zajišťuje intenzivní pročištění organismu od toxických látek, aktivuje lymfy  
 a proudění látkové  výměny 
- efektivní kombinace účinných látek, emulze se připravuje 

přímo před aplikací, nejsou použity konzervační látky 
- termoefekt- pokožka se intenzivně prohřívá, zčervená a 

podporuje odbourávání tuků 
- výsledky: až 9 cm v pase a 6 cm přes stehna 

 
Celulitida je v prvních dvou fázích neestetická, ale ve třetím stádiu kolem 50 let věku se 

stává závažným zdravotním problémem.  
Tlačí na cévy a brání v prokrvování a výživě tkání. 

Předcházejte tomuto včasnou prevencí !!!!! 
 

Nabídka a ceník klasické a relaxační masáže: 
šíje, záda – 30 min – 190 Kč 

šíje – 20 min – 120 Kč 
záda – 20 min – 100 Kč 
ruce – 20 min – 140 Kč 
nohy – 30 min – 170 Kč 

harmonizace páteře – 15 min – 90 Kč 
reflexní masáž plosky nohou – 20 min – 140 Kč 

masáže proti celulitidě – 90 min – 450 Kč 
Masáže je možné uskutečnit každé pondělí. Podle dohody s klientem 

je možné přijet i na místo určení. 
* 

Osobní konzultace na řešení různých životních problémů  
pomocí výkladu tarotových karet – 

což je získávání informací, jak řešit zapeklité situace, porozumět sám sobě, partnerovi, 
dětem, ostatním lidem a orientovat se v určitých životních problémech, které zrovna 
nezvládáme řešit. Správnou volbou se nám uleví od problémů a tím si vytváříme lepší, 
radostnější a pozitivnější budoucnost. 

Masáže a výklad provádí Eva Lipenská, Litomyšl 
Studio SunFX – Hotel Dalibor 

Objednávky na tel. 605 705 053 
 
 
 

Nabídka pohonných hmot 
 Zemědělské družstvo Dolní Újezd si dovoluje nabídnout všem 
řidičům, zemědělcům a zahrádkářům kvalitní benziny a naftu. 
Čerpací stanice Zemědělského družstva v Dolním Újezdě odebírá 
veškeré pohonné hmoty od firmy OMV z Rakouských rafinerií. 
Zárukou kvality jsou opakované kontroly České obchodní 
inspekce, institutu metrologie celního úřadu, které vždy potvrdily 
dobrou jakost. 
 Na kvalitu prodávaných pohonných hmot se můžete plně 
spolehnout, což není běžné u řady čerpacích stanic. Při nákupu 
pohonných hmot nad 1000,-Kč obdržíte  malou  pozornost  
ve formě medu z vlastní produkce. 
 Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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 Adventní čas, jak vyplývá, je čas předvánočního shonu, kdy zapomínáme, co nám 
křesťanství nabízí. Mluvíme spíše o času shánění dárků, velkého úklidu, pečení cukroví, to je 
nepochybně pravdivá ilustrace předvánoční doby. Ale je to především čas k usebrání. Těžko 
se najde ve slovníku a přitom všichni cítíme oč tu běží. Usebrat se. To – U - může připadat jako 
umenšení- ale opak je pravdou. Usebráním jenom získáváme. Je to odvaha jít do sebe. 
Odvaha k životu.- Není odvaha sebrat se a odejít, ale sebrat se a zůstat. Sebrat ty střípky 
našich přání popraskané časem. Sebrat drobečky našich dobrých předsevzetí poztrácené na 
pěšinách životních trampot. Sebrat naše chyby, omyly, ale i úspěchy a radosti. Dát to do misky 
pokory  a sebrat vlastně všechno, co nás dělá člověkem. A tak se podíváme jeden druhému 
snáze do očí a zahřejeme se plamínky adventních svíček. A co bychom si měli pod stromeček 
navzájem nadělit? Dar slušnosti, dar pokory a lásky, dar radosti ze života.     

Vám přeje redakce 
 
 
A co dobrého si upéci na vánoční stůl? K chuti nám určitě přijde jablečný závin. 
      
ZÁVIN Z TVAROHOVÉHO TĚSTA 
500 g hladké mouky, špetka soli, ½ sáčku prášku do pečiva,  
250 g Hery, 1 balíček tvarohu, kůra z citronu, 1 vejce, jablka,  
skořice a cukr. 
 
Mouku smícháme se solí a práškem do pečiva, doprostřed uděláme důlek, do kterého 
nadrobíme tvaroh, pokrájíme změklý tuk a rozklepneme vajíčko. Vypracujeme těsto, které 
necháme ½ hodiny odpočinout. Pak rozdělíme na dva díly, každý vyválíme na tenkou placku, 
posypeme strouhankou, oloupanými jablky, posypeme cukrem a mletou skořicí. Svineme, 
potřeme rozpuštěným máslem a pečeme do růžova. Po zchladnutí krájíme na šikmé pruhy 
a pocukrujeme.                                                                     Dobrou chuť. 
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