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Milé děti, milí rodiče,

kvapem se blíží předposlední měsíc 
tohoto roku. Tradičně bude ve znamení 
tvoření a dobrot. Ještě, než se budu 
věnovat listopadu, dovolte mi ohlédnout 
se za říjnem.
Letošní říjen byl příjemně teplý a 
slunečný. Krásné počasí nás provázelo 
na Drakiádě, i během táboru Podzimní 
prázdniny s přespávačkou. Obě akce si 
děti náramně užily. Během prázdnin 
jsme s dětmi stavěli lesní domečky, 
vyráběli lucerničky, večer byla světelná 
diskoška, upekli jsme si svačinu a užili 
si skvělou partu. V říjnu také proběhla 
dvě tvořivá odpoledne, a to Podzimní 
dílna a Dýňování. Obě akce byly skvělé 
s nádhernými výtvory a pohodovou 
atmosférou. Poslední víkend také 
proběhla Samoprodejní burza. 



Na co se můžete těšit v listopadu?
V sobotu 12.11. se můžete těšit    
na tradiční SVATOMARTINSKÉ 
POSEZENÍ v sále Obecního domu. 
Od 15:30 si budou moci děti vyrobit 
originální papírovou lucerničku 
(LED světýlko  se vemte s sebou), 
v 17. hodin vyjdeme průvodem 
pozdravit sv. Martina na louku za 
kostelem sv. Ignáce a                   
od 17. hodiny bude posezení u 
výborného vína, domácích 
šlehačkových rohlíčků a kvalitních 
paštik.



V pátek 18.11. se od 15:30 můžete těšit 
na vánoční focení s pejsky. Pro 
bezpečnost je nutné si rezervovat čas 
focení a dostavit se včas. 

Fotit budou skvělé začínající fotografky 
Bája Chromčáková a Kačka Gorná, 
které již mají mnohé zkušenosti s 
focením nejen pejsků. 
Registrace termínů focení na 
blanka.duzikova@email.cz a na tel. 724144368.
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V úterý 22.11. srdečně zveme 
děti i rodiče na 
PŘEDADVENTNÍ DÍLNIČKU      
v herně Rosničky. 
V čase 16:00 - 18:00 bude 
probíhat výroba originálních 
dárků a ozdob. Vstupné 70 Kč.



V sobotu 26.11. od 14. hodin 
se bude konat tradiční 
ADVENTNÍ DÍLNA.  Letos 
poprvé bude nachystáno vše 
v herně, děti budou mít 
maminky pod dohledem s 
plnou pusou perníčků a 
maminky budou moci tvořit.  
Zeleň, korpusy, svíčky a další 
ozdoby budou k zakoupení. 
Vstupné 50 Kč.



Přeji všem klidné pozdně 
podzimní dny.
Blanka


