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Hallowen
V pátek 2I. l0. 2016 se

konala u Obecního ri adu (na

Pustině) oslava svátku Hal-
lowen, odkud bylapro děti p i-
pravena hallowensk á stezka.
Stezku projelo a splnilo rikoly na celkem 5 stanovištích podél cesty na
spodní Pustině 35 dětí. Některé ještě v kočárku a ty menši s dopro-
vodem rodičri aty větší samostatně nakoloběžkách. Počasí se vyda-
ilo, jen načasování mohlo b; t o hodinu déle, aby se umocnil efekt

svíček obzvlášt'na stezce odvahy a vjeskyni pod skálou. Od jeskyně

se děti pěkně projely a proběhly zpět k OÚ do hallowenské pergoly,

kde na ně čekala odměna - balíček, vu t, dort a teply čaj. Fontána na
ďorturozzáňila oči témě všem. Následovala atmosfera opravdu hal-
lowenská všichni dohromady běhaly po rozsvícené zahraďě, strašily
se navzájem a pohrály si na hŤišti. Doufame, že nám drobné organi-
zační nedostatky odpusti ly.

Poděkovarrí,zahezky podvečer, pat í všem členťrm SDH Lestkov,
kte í se podíleli na p ípravě . Zaochotuudělat něco navíc děkujeme
dětem, které obsadily stanoviště s rikolyA. Odhanělové, T, Št'astné,

J. aK. Mlejnkoy m, K. Polednové.ŽenámzRadostnéL. Pastorko-
vé, Š. Nowakové, M. Drbohlavové - všichni q borně p ipraveni
a namaskováni. Na p ípravach p i občerstvení a riklidu ochotně ly-
pomohly H. Svobodová, O. Kukeňová a B. Kónigová. Celkem včet-
ně po adatelri se u OÚ sešlo 65 lidí. Doufám, že zarck se zase
v tak pěkném počtu sejdeme nebo nás bude o něco víc?

Jana Mužíčková

Obecní ad Radostná pod Kozáklvem
děkuje všem, kte í se na organizaci akce
podíleli, p edevším paní Janě Mužíčkové,
která celou akci vymyslela a byla hlavní
organizátorkou.

Termínv svozu bioodpadu
V listopadu bude prováděn q voz biopopelnic l<aždérriter

tzn.l.;8.; 15.; 22. a29.11.2016.
Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně

p ístupn} kontejner na bioodpad (mal; oranžov ) u
budoly obecního u adu na Pustině. Zde je možné od-
kládat pouze biologicky roz|ožiteln , odpad rostlin-
néhop vodu.

Děkujeme, že t ídíteodpad.

sbor dobrovoln ch hasičti
Lestkov

á v sobotu 5.Iistopadu 2016

TAJNÝvÝrET
Odjezd ve l3.00 hod.

z autobusovézastávky v Lestkově nanávsi,
návrat v pozdních večerních hodinách.

Cenazájezdu 150 Kč pro členy SDH, 200 Kč pro ostatní
(obsahuje vstupné a dopraw).

Závaznép ihlášky p ijímá Jan Kónig ml., tel.: 724 022243
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vítání občánkri
V neděli 9.10.20l6proběhlo v zasedacimístnosti Obecního u a-

du Radostnápod Kozákovem vítániobčánkri. Pan starosta Jan Kó-
nig p ivítal osm miminek (šest chlapcti a dvě holčičky) - Michaela
Uxu, Jakuba Buriánka, Dominika Kolka, Františka Prochazku, An-
tonína DvoŤáka,Matyáše Kukaně, Elizabeth Kakos aAnežku Šura-
ňovou. Pop ál jim i jejichrodiěrim, aby sejim v obci dob e žilo, byli
zdraví, měli v životě hodně štěstí a aby rodičrim dělali jen samou ra-
dost. P ivítatje p išli ijejich starší kamarádi z Lestkova aKozžkova,
kte í navštěvují školu v Tatobitech. Pod vedením paní učitelky
Mgr. Mileny Kašové zazpívalipísničky a každé mamince zarecitovali
básničku ap edali ruži. NaflétnuzahrálaAdélka Odhanělová. Rodiče
miminek se poté zapsali do pamětní knihy a obdrželi dárek. Nakonec
se na památku rťotili s miminkem v kolíbce. Ještě jednou p ejeme
všem miminkrim hodně zdraví, lásky a štěstí v životě a co nejvíce slu-
níčkoq ch dní. Mgr. Milena Kašová

z kronikv volavské
Jelikož lestkovská kronika končí rokem 1935 a poté jsou

záznamy ažz roku1948, použiji informace z volavské kroniky.
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně p esně
tak, jak jsou zapsány v kronice.

Rok 1938
Jubilejní rok 1938, ve kterém chceme oslaviti dvacetileté trvaní naší

samostatrrosti, zašinánel<hdně. Nálada ve světové politice je dusn4 často

vyšlehnou blesky. Většina německého obyvatelstva sdruženého v pol.
straně Konráda Henleina domáhá se samosprár,y a ve sqfch neomale-
q ch požadavcíchje podporována vridcem sousední íše německéAdol-
fem Hitlerem, íšsk; m kanclé em. Velmoci západní,Francie aAnglie
konají často Konference i společné anárn slibují pomoc. Světje p e-
kvapen 1 1 . b ezna 1 93 8, kdy německá vojska z ffše r,trtrla do Rakous-
ka a toto obsadila ap ipojila ke své íši. Armáda naše p ipravena ve
st ehu, lid v pohraničí - naši dob í hraničá i j sou znepokoj eni, neboť
20. rinora l 93 8 íšs! kanclé prohlásil, že v jeho programuje p ipojiti
ke své ffši všech 10 milionriNěmcri, kte í bydlí zahrarricemi. Po okupa-
ci Rakouska čekali p íslušníci síany Henleinovy, že Hitler zabere i naše
pohraničí s p evážnou většinou Němcri. Polit.strany něm.agrámíkri
a k est'.něm.sociál se rozešly a celé vedení vstoupilo do strany Henlei-
noly. Mimotento společn táborsudetsk chněmcrizustaliněmečtí so-

ciální demokraté a něm.komunisté, kte í se branili p ipojení pohranični
ho rizemí Čsl. k íši německé. Mezi vládounaší azastupci Sudetsk}ch
Němcri vede se stále vl,jednávání, které však pro neristupnost Němcťr,

kte í své požadavky stále zvyšují nevede k ádnému konci. Naše opev-
nění na hranicích tahnoucí se témě podél cel;ich hrarric naší republiky se

rychle dostaluie a doplňuje. Kryty na hranicíchj soujedny z nejmoder-
nějších apemostjejichnas posiluje v těchto těžkl ch chvílích.

3. dubna l938 konala se v Rovensku akademie hasičské župy
Laumolry a náš sbor (6 členri) p edvedl na ni velmi zda llé cvičení
s puškou. Ještě p ed tím, ť. 6. bíeznazapálenabyla zdejším sborem
Masarykovavatía,nakteré promluvil ídící uč. V. Kysela.

4



8, května oslaven byl zdej ší školou Svátek matek. Na školním j e-
višti po adána byla žakovská besídka s proslovem a maminky dostaly
od sq ch dětí pŤátlta květiny.

21. kvěíra. Již odNového rokutiáhne se v myslích našeho lidunejis-
tota z budoucna, neboť sousední íše Německá štve proti nám a svl,rn
rozhlasem špiní naši vlrádu, která pry hromě utlačuj e Sudetské Němce.
Ikiticlq okamžik nasta] s pátku na sobotu dne 21 . května kdy se naše
vláda dověděl4 žeNěmecko chce sudetské rizemí obsadit. Ještě v noci
povolrány byly některé vojenské jednotky na zvláštť cvičení k obsazení
našichhranic. Nástup našich obrráncribyl lpravdě bleskov} aběhem
několikamálo hodinbylynaše hranice obsazeny. Naše vojsko, které
bylo sváženo ke sv}m těles m a ihned dopravováno na hrarrice pfi šlo
tam mnohem d íve než německé a snad ztohod vodu ničeho proti
našemu rizemí nebylo podnikáno. Od nas z Volavce povolián byl pouze
záožrft Rudolf Bjaček, ktery konal službu vojenskou na hranicích Slez-
sko - německ ch. Z okolíbylavšak povolána Ť ada záložníkri. Tímto
rychl;irrn, vpravdě bleskov m nástupem našeho voj ska na hranice re-
publiky získali j sme si veliké synpatie a rictu v mnoha státech ewop-
sk/ch i zámo sk}ch. Cely československ} národ je odhodlan brániti
nedotknutelnost našich tisícile|fch hranic a celistvost našeho sátu. Za-
tím rychl}m tempem dokončuje se opemění lrranic, které by však vyž-
dovalo nejméně jednoho až dvou let. Svět je neklidn; azájem jeho
upírá své zrakyknám. Španělsko a spor čínsko -japonsk} ustupuje
o pozadí. Strana sudetsk}ch Němcri se sv m v dcem Konrádem Hen-
leinem zvyšují své požadavky,jsouc podporovánaT eť íší. Vláda naše
vede sáe s vridcitéto sfanyjednrání.

6. červenec 1938. V podvečer svátkunarodního mučedníkaMi-
straJanaHusa, po iádánbyl lampionov}pruvod s hudbouz Lestkova
na Volavec k pomníku padl ch, kde o dnešní těžké situaci promluvil
íd.uč. V. Kysela. Od pomníku, ke kterému byla položena kYice,

odešel pruvod na stráň, kde bylazapálena hranice, o národním mu-
čedníku promluvil opět íd. uč. V, Kysela a slarrnost zakončenazapé-
ním písně,,Fkarri ce vzplélď' asátí hymnou.

V červenci zaslechlijsme v rozhlase, že v Podolském sanatoriu
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dokončil svťrj život zdejší rodak, akademick} socha prof. Josef Dra-
hoňovsk/, Byl to umělec světového j ména aj eden z nej lepších uměl-
cri v ry.tí a broušení skla, Dílajeho nacbézí se u nejvyšších hlav státťr

ewopsk/ch i cizích. Obec zarrtyšlela jmenovati jej čestt}m občanem,
ale jeho náhly a p edčasn odchod rozhodl jinak. Zdejší hasičsk sbor
r,lvěsil největšímu syttu obce volavecké smuteční vlajku a občanstvo
zachovámuvděčnou vzpomínku. PohŤben byl na staroslarmém hŤbi-

tově r,yšehradském, ačkoliv pr p ání jeho bylo, aby odpočíval po
boku své staré matičky, kterou tolik miloval, rra hŤbitově v P ráslavicích.

6. srpna 1938. Do naší republikyp ljižďídne 6. Srpna 1938 ang-
lick; lord Runeiman, aby zprost edkovaljednánímezivládou naší
a p íslušníky strany sudetsk ch Němcri. Dťrvěru v tohoto nezvaného
lordajsme neměli naprosto žádnou. Atušení naše bylo zé ty aěasto
potvrzováno skutečnostni, kdyžjsme slyšeli, že setento angličanpo-
nejvíce zdržuje u německ}ch velkostatká ťr, kte í hnutí henleinovcrl
silně podporovali, hlavně po síánce finanční. Nemohlo tedytoto jed-

nání vésti k žádnémuprospěchunašemu. Chtěli achceme se \Tro\Ťra-

ti s každ m, nej sme národem, ktery by druhého chtěl másilňovati, ale
stavíme se se vší roáodností proti nesmysln;irrn a neopráměnYm po-
žadavkrim těch Němcri, kte í j sou v adách Henleinov}ch a tím lylo-
ženě nepŤ átel naší drahé republiky.

Žněv roce 1938 zašaly jlžpo 20. Červenci. Počasíkrásné, roda
velmi slibná. Pracovalo se konečně na polích akaždy se snažil co
nejd íve s polí vše skliditi. Bohužel to krásné počasí nevydrželo ke
svežení celé urody. Od poloviny srpna často pršelo, takže mnoho obilí
zristalo na polích a rostlo v panákách. Ovsy se sklidily až počátkem
měsícezá i.

I ten prost , venkovsk} člověk tušil, že visí ,,něco" v ovzduší
aproto každy spěchal s prací, abybylaco nejd íve dokončena.

I 4 . zťňi po o smé hodině r anrtt p iv ezli voj áci z Tumova s v oláv aci
lístky ke starostovi obce. Bylo povoliáno několik rrrladších ročníku ke

,,zvlašírímu cvičení", jak se tomu u edně íkalo. Starosta obce ,,Svolá-
vací lístky" ihned rozda| a na pril hodiny na to už jsme viděli naše
statečné obránce narukovati. JakY to ohromn} rozdilmezi26. čer-



vencem 1914 a l 4. zi im 1 93 8. Tenkráte nechtělo se nikomu bojovati,
bíti se za cizí zájmy, ale dnes? Je pravda - padly také něj aké slzičky, ale
nebylojich mnoho anebylojichu rukujících. Všichni šli nadšeně - ihned

- odhodláni bíti se za neporušenost a celistvost našich statrích - histo-
ric\ ch a saml.rn Bohem r,rytvo en}ch hranic.Ikždy si byl plně vědom
svého těžkého ,ale ziroveňčesfirého kolq bnínit vlast.

Povolénizá]ožrft do zbraně bylo nutrr m opaťením naší vlády po
eči íšského kanclé e Hitlera, ktery ve své eči pronesené ll. záíí

1 93 8 na sj ezdu ,,Hakenkreuzler 'o v Norimberku velmi ost e lystou-
pil si proti naší vládě, proti hlavě statu Dr. Edv. Benešovi aproti celé-
mu čsl. narodu pod jehož,,teroremoo pt],,trpť' sudetští Němci. Věděli
jsme všichni, že naší Němci se sqimi požadavky neustoupí, zvláště
když zarllmtsáo celé silné a mocné Německo se sv|m vridcem v čele

- a my nemohli ustoupiti, nebot' j sme byli v práw a s námi sympatizo-
val cely tehdejší demokratick;f svět.

Z našiobce Volavece odchtízejí, aby vlast bránili: Rudolf Bjaček
(2 děti), Stanislav lsl, desátník (5 dětí), Ladislav Kouck (2 děti),
Emil Kudmáč (1 dítě), František Mlejnek (bezdětny),Frant. Tumajer
( 1 dítě) a Josef Valenta ( 1 dítě - na druhé se čekalo). Všichni jmeno-
vaní rukovali do Tumova. Někte íještě téhož dne, ostatní následující
dny byli odveženi do krytu-operrrrění nahranicích. Všichni vevybéž-
ku F4 dlantském. 16. zál inarukoval Frant. Plíva do Jičína. Nálada
mezi občanstvem byla dobrá - tak jako na voj sku - všichni bez rozdi-
lu shodovali se v jednom - budeme se bránit - i kdybychom měli
všichnipadnout.

Z pofuaniči se však české obyvatelstvo zaěalo stěhovati. Nep e-
hledná ada nákladních aut stěhovala ve dne i v noci naše hraničá e do
vnitrozemí. Pohledy natoto sěhování našich dobrych sfoážcri hranic -
byly bolestné. Plakali nejen ti ubozí, kte í museli opustiti svťrj domov
azarnéstnérlt- plakali s nimi i ti, kte í s nimi cítili tu p evelikou bolest.

Anglic\ premiérvládyChamberlainsjednals íšs mkanclé em
Hitlerem, francouzskl.rn min. p edsedou Daladierem a min. p edse-
dou italsklnn Mussolinim schtizku v Mnichově, kde roáodovali o na-

šicháležtostech.
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Mobilizace: Prezident republiky Dr. Edv. Beneš naň d1l dne 24. zpňi

l938 částečnou mobilizaci armády. On desáté hodině večemí dne
23. zé ip inesl o tom zpráw rozhlas, ktery po celou noc až do ranních
hodin lnrál samé ňmé pochody. Občarrstvo naopak neboť mobilizační
vyhláška, kterou starosta obce r,ylepoval ve 2 hodiny v noci1,1tzyvala
zase adu našich lidí z vesnice ke konání nejčestnější povinnosti.
V časn}ch hodinách ranních rukovali: JosefVávra, František Votru-
bec, Václav Tomeš, Old ich Opočensk}, Ladislav Ferkl a Miloslav
Trakal. A zase všichni šli s nadšením - nikde skleslost mysli.

V neděli dne 25. zffibyliodvody koní a motorov}ch vozidel. Panu
Fr. Mlejnkovi a Fr. Votrubcovi koně odvedli - ostatní - zbyvqici dva
vrátili. Všude živo - samá uniforma - debaty a plány pro p íští dny -
j ak se brániti a ubrániti , Jak už shora uvedeno , 

j ednalo se v Mnichově
na konferenci čty velmocí o nás - bez nás a proti nám. Twdé rozhod-
nutí padlo v Mnichově - postoupiti smíšené rizemí Německu - upo-
slechnouti bezpodmínečně neboť nám hrozilii naši spojenci Francie
aAnglie, kte í do poslední chvíle v nesčetn ch projevech nás ujištb-
vali svou pomocí, že r,ystoupí si vojensky proti nám, jestliže neupo-
slechneme. Mgr. Milena Kašová

INFORMACE
YV

ZE SKOLYA SKOLKY
_AKCE V LISTOPADU

Takmétmeza sebou druh; měsíc školy. Dovolte mi, abych vás ve
z]<ratce seznámil s tím, co jsme všechno prožili a čím škola žije.

V íjnu školáci navštívili tumovské divadlo, kde pro ně mělo b;it
p ipravené pasmo Hodina zpíváruve zvě inci, ale protože onemocněl
hlavní protagonista pan Jaroslav Uhlí , bylo pro ně p ipraveno ná-
hradní pásmo písniček.

Berušky i školáci žili v íjnu návštěvou drakaMraklákaze Staqich
ílraď azďžili spolu krásnou díIničku i Drakiádu:
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Na podzimní íjnové odpoledne, kdy se krátí dny a pomalu pro-
dlužují noci, Berušky pozvaly maminky, tatínky, babiěky i dědečky na
veselou tvo ivou dílničku u nás ve školce. Společnějsme si vyrobili
barevně veselé papírové dráčky. Nejprve jsme jim však museli správ-
ně namě it a u íznout p ichystané d evěné tyčky, ze kte4ich j sme svá-

zali dračí kostru. Mě ení šlo nám Beruškám aŤezáru se zdatně chopili
tatínci, ale i mamiŇyONejtěžší asi bylo kostruomotatvlascem. Ně-
kte í vlasec skoro neviděli a jiní se do něho zamotávali. P esto se
nevzdali apo zdírnémromrotání sebe a trpělivém omotaní dračí kosťy
j sme mohli začít dráčkovi lepit papírové tělo. Byla to velká legrace,
Honzík s maminkou chtěli nejd íve na dráčka namalovat krtka, ale po
zamyšlení se rozhodli pro krásnou červenou berušku. Maruška svému
dráčkovi namalovala i vyražkuO Barunka měla dráčka lykuleného,
Just nka vousatého. Pod rukama dětí a rodičri se líhl jeden dráčekza
druh m. Už se moc těšíme navelik} vítr, abychom naše veselé dráčky
mohl i ukézat celému sv ětua (Vendul a Zun ov á)

Čt teční větmé odpoledne nas vylakalo na vzdušnou p ehlídku na-

šich barer,n}ch dráčk , které jsme si minuly t den s pomocí maminek
a tatínkťr r,yrobili. A aby nebe bylo co nej více barevné a veselé, pozvali
jsme i naše starší kamarady školáky. Pro lepší větrrré podmíŇyjsme se

vydali od školy na kopec k lesu. Ale vítr Fučak byl taknědary, že jsme
ani nemuseli. už cestou zvédavé a nedočkavě foukal tak moc, ažnám
málem odnesl pét'ovu maminku i s kočárkem a bráškou Tomáškem.
Naštěstí si to v čas rozmyslel a poslušně se p ikrčil v korunách stromri,

kde r,yčkával,aždorazime na stráňpod les. Ale tam už se muposlou-
chat nechtělo a to bylo dob e. Hravě a vesele si pohrával s draky na
obloze a společně s dráčky p edváděli dětem a rodičrim barevn} dračí
tanec. Byla to moc pěkná podívaná. Naštěstí nám mlha nepletlazávoje,
jak se na svatého Bivoje íká, ale zimabylapo ádná. Proto jsme se

museli rozloučit s kamarádem Fučiákem, poděkovalijsme mu a slíbili, že
určitě za rok mu naše draky zase p jčíme. Se zmrzl;fmi nosy, ale s h e-
jiqfm pocitem u srdíčka, jsme se vrátili ke škole a domti. Vítr Fučák
nám na rozloučenoujemně zafoukal kolem uší apoděkoval, že si s námi
mohl chvilku 1,1r at. (Ve ndul a Zu n o v á)

10

Sotva nám zmizel ze školy drak Mraklák, p išla k nám do školy
novánávštěva-D ňáček.

Byl knásq , slrrrrďq avětrn; den. Listynastromechužbylyzbarveny
do podzimních barviček a dětize školky si na louce pouštěly draky.

Na kopci pod Kozákovem, kousek u lesa, bydlí strašák Dliňáček
a zrovnaten den se p ipravoval napodzim auklízel zaIT ádku,

Musel posbírat o echy, otrhat j abl íčka a celou zahr ádku zazi movat.
Cely den pilně pracoval a odpoledne se roáodl otrhat všechny veliké
dl.ně, které si lypěstoval. Jakje tak otrhával a kutalel všechny najednu
velikou hromadu nad chaloupkou, p edstavoval si, jaké krásné, veselé
i strašidelné obličeje z nich lydlabe a lryrobí. Už měl d;frí pěknou kupu
a tu největší a nejtěžší si nechal na konec. Byla opravdu moc veliká tak
ji kutálel opatrně, aby mu z toho kopce neutekla. Jak se tak snaží,na-
jednou si všiml těch krásn ch barevn; ch drakri, které si pouštěly děti
v Tatobitech. Očička doko án p ekvapením a pusinku od ucha k uchu
risměvem, jak se mu ti veselí dráčkové líbili, zasnil se a zapomněl na tu
velikánskou dlfiri. Nechal ji uprost ed zaltrádky aodešel od ní pryč, šel
dolťr pod svrij domeček, aby byl blíže a viděl lépe děti i draky.

To ale neměl dělat. Obrovská dyně se rozkutálela a na tom veli-
kém kopci nad Qi,tiáčkovou chaloupkou nabrala na rychlosti. Nejd í-
verozházela celou hromadu již narovnaqfch otrhan; ch d; ní, které se
rozkutálelyjako koule v kulečníku, a všechny společně se kutálely
rovnou na chaloupku.

Strašáček se kochal pohledem na dráčky a vribec si nevšiml, co se
za nim, na kopci děje zakatastrofu ,

Dyně se p edháněly a skákaly jedna p es druhou, rozbouraly
a poničily vše, co jim stálo v cestě. Bohužel v jejich ádění se nevy-
hnuly ani chaloupce, kde strašák Dyňáček
bydlel, a celou muji p eválcovaly. Zbylo z
ní jen pár polínek.Kdyžuslyšel strašáček
rachot, rychle se otočil azahlédltu spoušť,
aleuži pro něho bylopozdě nazáckranu.
Ta největší dlfuě ho porazilaaon se se vše-
mi d; němi kutálel dolri z Kozákova jako
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balón a vribec to nešlo zastavit. To byla motanice. Cely pomotan;i
apochrouman se zastavíI ažuMatičky v Tatobitech. Hodnou dobu se

nemohl ani pohnout, všechno ho bolelo, hlava se mu motala, a proto
raději zustal |ežet, ažztoho usnul. Spanek 1éčí, a tak spal až do soboty.

Když se probudil, zaěalprotahovat své pochroumané ruce a nohy,

aby zjistil, jestli je má. Všechno ho bolelo, ale ažnanéjakou tu mod-
inu a bouli byl cely a v po ádku. Jen jeho pracovní klobouk po dě-

deěkovi se v tom kalupu někde ztíatil.
Seděl schoulen} na louc e,lychžzelo sluníčko a on si uvědomil, že

p išel o vše, co měl. Ztrattll<lobouk i svuj domeček. Najednou začal
plakat, protože nevěděl, kam se vrtne auschová. Pomalu se postavil
arozhliže|se kolem sebe, kam se to až dokutálel. Šel smutrr; d oI až
k nejbližšímu a největšímu domq kteq viděl. Pan školník právě nosil do
školy d íví n a zátop a nechal ote vŤené zadnt dve e. Dyňáček astt neza-
váhal avklouzl dormiť. Prochízel se po celé škole apomalu se mu začal

wacet risměv na tva ičku zalib1lo se mu tady. Chvilku si sedl do školky
mezi hračky a p em}šlel, co bude dělat dá. Bylo mu tu hezky a teplouč-
ko, tak si íkal, že by mohl zatknzistattady apak se uvidí.

Co myslíte, děti, pomrižeme D}ňáčkovi postavit nov} domeček,
aby se mohl wátit do p írody??

A co mu vyrobit i nějak} klobouček, aby mu nebylo líto,žeuž
žádny nem ? Poda í se vámrozveselitzase D/ňéĚka, aby měl v očič-
káchveselásvět lka?

Když se vám to poda í, uvidíte, že i strašid}lko se vámzato oď-

vděčíJ (Vendula Zunová & Naděžda Rossi)

Ce| íienpak pro školakypokračovalo plavání v tumovském ba-
zénu (školáci) ajičínském bazénu @erušM.

Y pátek2l. íjnav rámci školní družiny si děti p ipomněly svátek
Halloween.

Jinak se íj en (a pokračovat se bude i v listopadu) nesl ve znarneti
p íprav na rozsvěcení viánočního stromu a s tím spojené trhy (neděle
27. listopadu 2016).

A co nás čeká v listopadu?

I2

AKCE V LISTOPADU
It 1. 11. plavání - 8. lekce
t 1.11. logopedie

8. 11. plavání-9.lekce
po 14.11. ŠrOrra-exkurzedosvíčkámy amyď|arny
t 15. 11. plavárlt-závěrečná 10.lekce

st 16. 11. vánočnífoceníproškoluiškolku
pá 18. 11. editelské volno pro VtŠ i ZŠ
|it 22.11. logopedie
čt 24.lt. ŠrOlra - divadlo - Krysáci aztracenyLudvík
čt 24.11. škola-rodičovskésdružení
ne 27. 1l,. vránočnítrhy
st 30. 11. bruslenívLomnicinadPopelkou

Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není
lhostejné, sledujte naše intemetové sfoanky www.skola.tatobity. cz,kde
se pruběžně m žete sezniámit s chodem školy a zjistíte zde nqaktual-
nější informace. Mgr. Pavel Vaněk, editel školy

Informace z Thtobit do Radostné studánkv
Obec Tatobity

zve všechny občany ke slarmosfi mu rozsvícení vánoční}ro stromu
27.Iistopadu2016 od 16 hod. u OÚ.

Rozsvícení stromu bude doplněno kultur-
ním lystoupením žákri M asarykovy základní
školy, občerstvením, hudbou a vellqirrn trhem
s vánočním zbožm fteramik4 d evěné v}rob-
ky, svícny, drobné dárečky, teplénžtpoje,zá-
kusky, vánoční cukroví, sva ák, horká čoko-
láda, klobásy, pečená k t a,. ..).

A samoz ejmě nebude chybět Mikulášská
nadílkapro děti!!
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Restaurace u studničkri vás zvena
TRADIČNÍ pnŘovE HODY,

které se konají ve dnech
1 1. (pátek), 1 2. (sobota), 1 3. (neděle) listopadu20l6.

NaVaší návštěvu se těší personál restaurace!

F-rIIIIIIII-_ _IIIII_I_-rI

I Mysliveck} spolek Radostrá Tatobity po ádá l
1 dne 19.11.2016 od 20,00hod. !

! . mysliveckou kuchyní na sále KD Tátobity l
L--___'__--_- _-__I___-_- J

Cestovatelka Pavla Bičíková uvádí besedu pro ve ejnost i školu

Sicílie, Liparské ostrovy
dne 21.11.20 16 od 18,00hodin

v salonku Restaurace u studničkri

Nová multimediální p ednáška Pavly Bičíkové o nespoutanych
ostrovech uprost ed St edozemního mo e. Společně se lydáme ko-
lem činn ch sopek, divoklrrnpobŤežím,p eshoryanavštívíme dech
beroucípamátky.Zažtlemeatmosferuzáhadnych,,velikonočníchmys-
terií" a setkáme se s místními obyvateli, které dodnes sužuje mafie.

POSEZENÍ SVÍNEM A MUZIKOU
Zveme Vás naposezeni - ochutnávku - p i skleničce dobrého

vína dne 3.12. od 19.00 v Kultumím domě v Tatobitech.
Ochutnáme 10 -l2vzorkri vín.
K degustaci niám bude híát cimbálová muzika Dušana Kot-

lára z Liberce (www.cimbalka-liberec.cz).
Vína si také budete moci na místě zakoupit nebo objednat.
Vstupenky se zálohou20O,- Kč bude možno zakoupit na Obec-

ním u adě v Tatobitech od 7 .ll.- 16.11.2016

14 15

společenská rubrika

,i},",

Gratulujeme listopadov m jubilantrim
7 0 let o Old ich Mlejnek, Volavec 35

65 let o Bohumil Pastorek, Lestkov 79
60let o MiroslavaMazánková, Lestkov 78

Rešení kvíz :

5lr5+5=550
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Něco pro zábavu dospělÝm i dětem
r. nluoršrĚ:

Z. OVn lZrOVÝ HLAVOLAM: Na obrázkuvidíte rovnici,
která se nerovná. Vašim kolemje do vzorce nakreslit jednu čárku
tak, aby se ro.,nice rovnala. Dokažete to? Jako menší nápovědu mrl-
žemepronadit, že nejde o p eškrhrutimaménka: aby vmikla nerov-
nice. Tato rormice se musí rovnat!

5+5+ ;550


