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vítání iara
D íve rynášení zimy avítantjarabylazáležitost, kterou prožívala

celávesnice. Hlavními aktéry,byli mladí lidé aděti, kte í p edstavují
naději do budoucna. Morénu- zimu či smrt - jak si to kdo p ebere,
lynášela děvčata za vesnici, kde se buď topila, pálila neb o zakopáva-
la. Často bylazapálena a vhozena do eky či rybníka (oheň a voda
jsou očistné živly aodchází s nimi neštěstí bída avšechno zlo). Vyná-
šení Morény se situuje zhruba dva t}dny p ed Velikonocemi na ,,smrt-
nouneděli".

K vynášení Morény se váahují r mé zpěvy:

Morénu nesem ze vsi, nové léto do vsi.
Co nám léto p inese,
obilíčko zelené a vajíčko červené.

Moréna, Moréna už se nese, zimu,nemoci a zlo odnese.

Moréna, Moréna už se škva í, zima, nemoc azlo odchází.

Svátkyjara - Velikonoce se tradujíjako nejkrásnější.
Všechno zaěíná pučet, zelenat se, potričky jsou rozvodněné

a vzduch svěží. První kvítka, která se ukazujíjsou bílé (sněženky, ble-
dulky, sasanky), žluté (petrklíče, blatouchy), rriznobarevné krokusy
a modréjaterníky.

Mezi tradiční symboly p ar |POML^ZKA, kterou chlapci ,,vyšu-
páním" vyháněji ztěla děvčat a hospodyní nemoci a zaj istí jim plod-
nost a zdraví . Proto se pletou z nov}ch, mladych vrbov}ch proutkri.

Potom takó malovaná vajíčka, jako symbol života, plodnosti
a vděku.

VEŘEJNÉ ZASEnÁXÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná ve st edu 22. b ezna 2017

od 19:30 hod.

v budově obecního adu
Radostné pod Kozákovem (na Pustině)
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sbor dobrovolnch hasičri Lestkov
ve spolupriáci s obecním u adem

si dovolují pozvat všechny děti s doprovodem na

Sraz v sobotu 2. 4. 2017
ye 14:00 hodin u obecního adu
program: rrynesení a spálení Morény

Druhé yitání jara

mladší hasiči si společně zacvičí 
:

společné malování j amího stromu
ukazkaručníchprací 

,,,1''

pletení pomléuky,kdo chce - proutky si p inese i
drobné občerstvení zaj ištěno

svoz bioodpadu
První letošní svoz biopopelnic

bude proveden
v ríter 14. b ezna 2017.

W
es kgll

17-18h
18:30 h
od 19 h

si Vás dovoluje pozvatna
ZllnZn do vinného sklípku na Moravu,

kter} se koná 13. - 14. května 2017

P edpokládan} program a orientační časy:

Sobota 73.5.2017z
9h - odjezd
mezi 12al5h - oběd

-ubytování
- veče e
- degustace ,volnázábava s živou hudbou

Neděle 14. 5.2017z
10h -odjezd
mezil}al4h - oběd
17h - návrat

Cenazájezduje pročlenySDH 1000,-Kčzaosobu
pro nečleny SDH 1300,- Kč za osobu.

V ceněje doprava, ubytování, sobotní veče e, druhá sobotní
veče e, degustace a víno ve sklípku.
v ceně není sobotní oběd anedělní strava.

Závazné p ihlášky se zálohou 500,- Kč na osobu p ijímá Jan
Kónigml. (tel.: 724 022243)do31.3.2011nebo do naplnění
kapacityautobusu. www. stastnysklipek. cz
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Masopust

V sobotu 25.unora2077 procházel naší obcí tradiční masopustní

pruvod. Více než 50 maskovan;fch ričastníkri se za velmi p ímivého
počasí r,ydalo v 8 hodin ráno obejít všechna stavení v místních čás_

techVolavec, Lestkov a Pustina.

Prrivod byl všude v ele p ivítán a bohatě pohoštěn. Masky za to

hospodá m a hospodyrrimzahrály azazpíva|y,všichni se mohli spo-

lečně veselit a cel; den se tak nesl ve znamení dobré nálady. Poslední

zastávky naPustině probíhalyjiž zašera a akce bylazakončenapose_

zením v hostinci u kodru na Bačově.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za skvělé p ijetí

a pohoštění a celému masopustrrímu pnivodu, ať maskám nebo p ihli
žejícim,že se sešli v tak hojném počtu a p ispěli k p íjemné atmosfe e

masopustu. Jan Kónig
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z kronikv volavské
Jelikož lestkovská kronika končí rokem 1935 a poté jsou

záznamy až z toku 19 48, použij i inform ace z volavské kroniky.
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně p esně
tak, jak jsou zapsány v kronice.

Rok 1945

Rok 1945 začinalb;it stěhovaním narod . Fronta se blížila od q -

chodu k našim hranicím, takže bylo v naší obci jasně slyšitelné rany
z dél,těžkériňe avyhazování do vzduchu vojenskych objekt .

Němci takzvanínénodní hosté s povozy koňskjrmi nebo volsk; mi,
kdo měli naložen nejcennější sv j majetek putovali p es Čechy, kde
v okolních obcích byli ubytováni, jako v Roudném, Karlovicích ajinde.

Lidé v jamíchměsících s potahy obdělávali si svápole, poněvadž
za malou odměnu a nakrmení zv í at jim je proprij čoval i.

Po sátní silnici od města Jičína směrem k Sobotce pochodovali vel-
ké transporty rusk; ch ajinych zajatci. Zamimézimy ustupovali p ed
fi"ontou. Lidé jim podávali teplé poknny a nápoje kudy pro cházel|

Naši občané pro ně sbírali chléb, jablka, pečivo. Ženy jimva ily
polévky a v mlékárensk;fch konvích se jim to dováželo do Libuně,
kde se jim to p i odpočinku podávalo. Musím upozomit,že p i svolení
a dozoru německé stréňe.

Děla h měl akaždymdnem hlasitěj i a dl e poslechu bylo znáti, že
němci ustupují a í}onta se hroutí na všech stranách. Naši občané ně-
kte í na vhodnych místech vykopávali kryty, do kterych si schovávali
jako pe iny, šatstvo, potraviny ajiné.

V ten čas tu i tam p es ves zavitalpartyzán, kterému se podalo
mléko achléb.

v sobotu ráno 5. května praha hlásila z rozhlasu, že se bliží osvo-
bozeru. Turnov měl jlž ted' v dopoledních hodinách tj. 5. května raně-
né amrtvé.

Praha v tu dobu s holyma rukama se bránila. Stavěla barikády
a bránila se Němcrim do p íchodu Rudé Armády, která se v rekordním



čase dostavila a Prahu osvobodila. Nejvíce se bojovalo o rozhlas,
čímž bylo ňejmo,že kdo byl pánem rozhlasu, byl párrem situace. Vše
ídilo se rozhlasem. Město volalo o pomoc rudou armádu, o léčivo,

potraviny a určovány pot ebnérozkary amezi situaci, která byla kraj-
ně nebezpečná, byly vysilény ržanércvoluční pochody.

Na statrrí silnici od Jičína směrem k Tumovu bylo partyzany znče-
no mnoho nep átelsk;fch vrakri, které se válely v p íkopech. Toho
času p ij el do vsi nákladní těž! vriz ozbrojeny putyzény,kte í museli
asi p ed 50 tanky odbočit na naši okresní silnici. Toto 8mi tunové auto

nechali státi do druhého dne nanávsi u Ferklov}ch aodešli pěšky do
Rovenska. Byli to rovenští partyzáni.Nadru[ den si pro auto p išli
a odvezli ho do Rovenska. Od Sedmihorek bylo slyšeti rány pancé o-
q ch pěstí. ZTurnovase také ozyva| často kulomet od nep átel se
bránících.

Naše obec jinak uchráněna byla válečn}ch škod mimo hloubko-
v}ch letcri, kte l zde v tu dobu často zavítali a lidé trochu poplašili.

Ještě děla h měla ajlž zavládly na nejr,yšších místech českosloven-
ské a spojenecké prapory akaždy měl radost ze znovudobytí čsl.
samostatnosti. Tím byla válka skončena.

Řízení v obci se ujali Místrrí narodní úbory a obnoveny české ná-
pisy. Později se vrací pan president dr. E. Beneš se svojí chotí, kte í
byli s jásotem celym národem a Prahou p ijati.

Mezi zasloužilé pracovníkyzahraniční máveliké zasluhy i naš ny-
nější presidentKlement Gotvald ap eds.vlády AntonínZápotock; .

Němci byli vypovězeni z pohraničí a na jejich místa nastupovali
čeští lidé z ,unitrozemí.

Z naší obce se lystěhovalo do pohraniči 12 rodin a to: Kysela
Václav . učitel, PlívováArrna, Trakal Miloslav,Isl Stanislav, Kvapil
Josef, Kouck;f Ladislav, Kvapi| ová Franti ška, Homa Josef, Voj tí šek
Joseí, Kvapil Václav, Tumajer František, Kudmáč Emil.

P eníze protektorátní byly znehodno c eny, též i německé marky.
V listopadu 19 45 byly dány na v énany vklad. Každy občan obdržel
500 Kčsjako první základv nouzové měně československé.

Po osvobození se do krátkého času lyměnilo několik p edsedri
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MNV a to během t í let. Byli to: Isl Stanislav č.2, Mlejnek Vilém č.48
a Havrda Miloslav č.22.

Rok 1946

Stany založeny4: Strarrakomunistická
strana narodní sociali sté

strana sociální demokracie
stranalidová

V roce 1946 byly konányvolbyve školní budově.Z toho obdrže-
lyhlasy:

Strana lidová 45 hlasr]

,, komrrnistická 44 hlasti

,) narod. Socialistu 21 hlasri

,, sociální demokracie 3 hlasy

)) neplatrré 2 hlasy

Rok 1947

Počínajíc rokem 1947 bylavládou zavedenadvouletka, kde se
dělnictvo i zemědělci zavéualiplnit plany na l00%.

V tomto roce panovalo katastrofílní sucho. V okolních obcích pra-

meny ve studních lysychaly a voda se musela dopravovat zevzdále-
n}chmíst. (Blatec).

Naš vodovod zasoboval naši obec naplno z kozákovs fch prame-

nri. Takové sucho, témě po cely rok, zde v obci nikdo nepamatuje.
Pod strání potok Václavka byl v letním čase uplně vyschly bez vody.

V obecních stráních bylo v tomto roce na ja e vysázeno po něko-
lika korcích, dobrovolnou pracovní brigádou z obce,zdarma lesní
kulturyjako: borovice, mod íny, javory topoly ajiné. Následkem su-

cha j ich mnoho uschlo. Nejvíce trpěly okopaniny zvláště brambory.
Jetele nebyly žádné a riroda na slabé pridě podeschla. Trávy na lu-
káchamezich byly od slunce sežehnuty.

Dobytekbyl houfirě odpro&ívlán. ZnC pnpemempďasíprobfrr,aly trlad-

ce, Po žíchbylapridaveliceprosclrlátakžepri onání se lámalybalvarry.



s podzimní setbou se začalo později avyžadovalo to velkou ná-
mahu. p i setí nejvíce pracovaly válce a motyky. obilí zaseté neschá-
zelo ažpo všech svat ch, kdy teprve vydatně popršelo.

Ceny obilí: q pšenice 600 Kčs, žito 510 Kčs, brambory l50 Kčs.
Mgr. Milena Kašová

Únor byl letos ve znatlenisportu a kamevalu.
sportovně jsme se díky vs ícnosti paní zimy qrádili letos dosyta.

Během rinoraj sme byli dvakrát bruslit v Lomnici nad popelkou a dva-
krátjsme navštívili i lyža sk} areálve struhách. Jsem moc rád, že se
ke školákrim p ipojily i Berušky, Je vidět, že na věku n ezáleží,nebot'
jak na bruslení, tak i na lyžíchse naši nejmenší kamarádi neztratlli
a s noq mi sporty si hravě poradilyO

unorje také období karnevalri a ke karnevalu pat í po ádn; klaun.
My máme to šĚstí, že tu miáme šikor,nou paní učitelku a že i u nas se jederr
takoq krasn; klatrn zastavil. Děti ho mají, ale vy. co do školy ne zablou-
díte, byste byli ochuzeni o tento pěkn} p íběh paní Nadi Rossi, takže . . .

Miléděti,
p ikutalel se k Vám s vel m rikolem Váš nov} kamarád. Barew}

a vesel;i šašek, klaun, kašpar Srdíčko. Takové mu dali jméno v cir-
kuse Arturo, kde vyro stl a až do včerej ška šaškoval.

p i sq ch cestách po světě si srdíčko ajeho kamarádi s principá-
lemArnoldem piškotou všimli, že se lidé a děti stále méně smějí,
a proto se rozhodli, že svět musivzdravit,aby se mow začal smát.

principál poslal klauna srdíčka me zi dětia lidi s obrovsk}m riko-
lem a bude pot ebovat pomoci. umíte, děti, pomáhat? A pomrižete
také šaškovi srdíčkovi?

klaun srdíčko se moc toulal po světě a vybíral si školku, kde by
se mu líbilo. Minuly ! den takhle dopoledne šel struhami u Turnova

10

v

a slyšel dětsk]i smích a k ik. P idal do kroku a se zvědavostí, co ty
děti dělají, že se tak smějí, pospíchal od nemocnice dol z kopečka.
Děts smích a k ik byl stále silnější a najednou viděl Srdíčko, proč je
tam tak veselo! Děti se učílyžovatato je vám legrace. Někdo sjíždí
rychle kopec jako závodníkšusem dolri a v bec nemá strach a někdo
se teprve učí na lyžích pnmí kručky, ale všem se to moc líbí a moc si to
užívají, všichnij sou naramně šikovní.

,,Jo, to j sou ty sprár,né děti, s těmi j á naučím svět se molu smáť', ekl
si klaun Srdíčko a už se moc těšil najejich školu. Děti si ho v tom kalupu
ani nevšimly, a když nastoupily do autobusu, on se uschoval mezi |yže, do
koutku v kufru. Dmcání autobusu srdíčka udundalo, až usnul. Naštěstí
lrlasité švito ení dětí, když r,ystupovaly, ho probudilo a on stačil v poslední
chvilce vykloumout ven. Nejd íve se uschoval pod ke e p ed školkou,
a když se vše uklidnilo, vkloumul dormi . Hned věděl ,žeto jeto sprálrré
místo nauzdravení světa. Barevjetudost adětijsouveselé. U vchodu do
školy uviděl velikého psa Montyho, kte' tu hlídal. Klaur se trošku lekl,
ale když ho chundeláč p ivítal s směvem, tak se z nich stali kamarádi.
Monty ukénal Srdíčkovi celou školu anajednou si všiml, že i šaškovi
dochazí risměv navou, atrabídl mukousek svého domečkupod schody.

SrdíČko unaven]í,, ale spokojen} v koutě usnul. Jž ve snu začal kout pikle,
co všechno bude s dětmi podnikataiak se společně nasmějí.

Jak dob e víte, měsíc norje měsícem masopustním a karnevalo-
vym. Jižléta letoucí je toto roční období spojované s veselím a tan-
cem, hojn m stolem, pečením koblih a radostí. Řezníci mají napilno,
protože k masopustu pat í ipo ádnázabíjačka. Celé veselí je prová-
zeno barevn; mi prrivody s maškarami. Maškary a tanec měly pro
naše p edky kdysi dávno mnohem hlubší smysl, neienom zábavu.

Lidé se rádi p evlékali zartuná zvííata a bytosti. A zatančit si
s medvědem, bábou s nriší nebo koněm považovali za povinnost
a poctu. Nap íklad symbolick} polibek, poplácaní od medvěda nebo
r,yválení panímámy ve sněhu mělo jednoznačny vyznama p ání, vin-
šování zdraví a plodnosti ženárni mužťrm.

Cel; pruvod má sruj ád. Masopustní koledování v d ívější době
mělo také jiny vyznam, zvliáště pro chudší lid, kdy už se skromné zá-
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soby v domácnosti značně ztenčily po dlouhé zimé. Pruvod masek
obcházel vesnicí, d m od domu, a se zpěvem a smíchem v každém
obydlí něco na zub dostal.

Masky si dělaly legraci z obyvatel domti, někdy.je i mourem
z komínapomazaly nebojiné lumpámy s směvem qrm;fšlely.

Každ} pruvod má své sálé masky, které nesmí chybět sr4im q zna-
mem, jako t eba medvěd nebo koník, kte í jsou spojováni s plodností
a bohatou rirodou. Lidivždy lákalo brát na sebe podobu zví at a s ní
ijejichvlastrrosti - sílq lstivostadalší, kteréjimp ipisovali. Soutěžilo se,

kdo bude mít hezčí masku a kdo ,uymyslí nej legračněj ší lumpámu.

,,Děti, jájsem p išel mezi Vás, abychom si udělali společně ten
nejkamevalovější měsíc na světě aužili jsme si ho společně. Budeme
se bavit a smát se, až to široko daleko uslyší všichni lidé a budou se
chtít smát s námi. Společně se tak p iblížímejaru, sluníčku a kytičkám.
Jednu ky,tičku j sem pfi nesl i j á Vám, abych Vám barvičky j ara p ipo-
mněl a Vás všechny tak na p ivítanou pozdravil."

váš vesel klaun srdíčko

Karnevalové veselí tedy u našich Berušek probíhalo cely rinor-
měly,,kloboukov} tyden'o, ,,pyžamovy t)íden" a samoz ejmě velkli
karnevalovy den (i když tenje teprve čeká). Škoda, žebylohodně
Berušek nemocn ch, alety zbylé si to krasně užily ajájsembylrádza
risměv a pohodu, které se školou cely měsíc roz|évaly Školaci byli
o toto veselí maličko ochuzeni, protože na norp ipadlyj amípráadru-
ny a byla nemocná paní vychovatelka, ale na konci nora se už zase
mezi nás vrátlla,takuvidíme, co školákrimp inese b ezen.. . O

Aconásčekávb eznu?
pá 3.3. módníp ehlídka
tit 7. 3. logopedie
t 7.3. ŠrOrra - divadlo - Kdo si počká, ten se dočká

st 8.3. kameval ŠD
tit 28.3. logopedie
čt 30.3. ŠrOlra-divadlo-Kdyžjdek zleotev ít

Mgr. Pavel Vaněk, editel školy
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Informace z Tatobit do Radostné studánkv
Y7

VERA MARTIl{ovA
A KAPELA

Yr

,'JAKO DRIY',

Věra Martinová, rnnohdy pí ezdiv anáj ako "ptvní dáma če s -

kého country", fanoušktim p edstaví sv j koncert "Jako d ív"
společně se svojí kapelou. Nabídne tak široké spektrum skla-
deb, které vznikly během zpěvaččiny t icetileté dráhy na čes-
ké hudební scéně.

Samotny název "Jako d ív"je odvozen od stejnojmenného
exkluzivního 3 CD kompletu, kterli vydala v loňském roce,
Stejně jako tento komplet, tak i její koncerty nabídnou její
největší hity a současně nebudou chybět ani novější kousky.
Tento koncertní projekt tak p edstavuje všechny hudební pro-
měny Věry Martinové, které doplňuje excelentní kapela, slo-
žená zprofesionálních a v}j imečnych muzikant .

P edprodej vstupenek na OÚ od 13. 2.2017
Cena vstupenky: 320,- Kč
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Datum: pátek 24. bíezna 2017
Místo konání:

Kulturní drim Tatobity
Začátek vystoupení: 19.00



společenská rubrika

{i ,

Gratulujeme b eznov mjubilantrim
70leto Jaroslava Št'astná, Lestkov 74
70 let o Jana Mlejnková, Lestkov 49

65 let o Dagmar Hejduková, Lestkov 70
60let o ZdeněkBrožek, Volavec 21

Opustilinás
Jaroslava Poláková, Lestkov 1

14 15

Něco pro zábavu dospělÝm i dětem
l,Žárovky
Stoiíte uťí vypínačri. Víte, žepat ike t em žárovkám,které jsou

v místnosti, kam vede dlouhá a klikata chodba - tzn. že ze svého místa
vribec nemťtžete vidět, zda některá svítí nebo ne. Všechny t i ,vypínače

jsou nyní v poloze: vypnuto. S vypínaěi mrižete manipulovat,jak chcete,
pak jednou projít chodbou a podívat se do místnosti. Tám musíte íci,
kteryvypínačje od které žárovky. Jak nato? ,r^

\áporěda N 3
Vyměňovali jste někdy žarovku hned po té, co dosloužila?

2.obilí
Chudy zemědělec šel prodat na trh obilí. Jelikož měl jenjeden py-

tel, tak do prilky nasypal ječmen, pak pytel svazal a do druhé prilky
nasypal pšenici. Na trhu objevil kupce, kte4i chtěl ale jako na potvoru
jen ječmen, ktery byl dole. Kupec měl také jen jeden pYel a nechtěl
pytle r,yměnit, nebot'tenjeho je dražší. Jak dostaliječmen do druhé-
ho pytle, anžby slpali obilí někam mimo?

Nápověda
Pl.tel mrižete obrátit naruby.
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