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Informace obecního rí adu:
- ti ední hodiny: každépondělí od 19:00 do 21:00
- telefon: 48I 320 153,724 179 787
- e - mail: ouradostna@m}zbox.cz
- www stránky: www.radostna.cz

upozornění
V prosinci nebude prov áděn ťWozbiopopelnic.
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VEŘEJNÉ ZASEnÁXÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

, se koná v ter:í 13. prosinc e 201,6

od 19:30 hod.

v budově obecního adu
Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

PLEs
Sboru dobrovolnlich hasičrj

Lestkov

se koná v sobotu 14. ledna 2017
v kulturním domě v Thtobitech od 20 hod.

K tanci a poslechu lrraj e osmičlenná hudební skupina FUtráL
rc}% živá produkce - mimo standardní nástroje i pozoun,

housle, akordeon a další.
www.futal.cz

Bohatátombola.
Vstupnév p edprodeji 70 Kč, na místě 120 Kč.

Taneční sál se otevíráv ]9 hodin.
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MIKuLÁš, ANDĚL A čEnrr
Mikuláš se kvapem blíží,

zlobívé děti si to od čerta slíží!
My se ale nebojíme, v bec p eci nezlobíme!
Anděl námtaknadělí, moc dobrého cukroví!

Blíží se 5. 12. a jako každ} rok chodí Mikuláš,
j estli i vy máte záj em o naši návštevu (mezi I 6 - 2Ih),

takpište nebo volejte načíslo:
777 001568 nebo e-mail: barbora.

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

záznamy ažz roku1948, použiji informace z volavskó kroniky.
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně p esně
ta\ jak jsou zapsányv kronice.

Rok 1938 - 1939
Řij"r, 1938. Naše vlast byla ohrožena. Němci obsadili Sudety.

Československé vojsko bylo nuceno bezjediného v}st elu a boje
opustit staré tisícileté naše hranice a stáhnouti se na demarkační čáru
němci vytyčenou.Záložtici byli propuštěni do civilu, jelikož obsaze-
ním Sudet němci, považoval se konflikt za skončen}.

z naší obce demobilizovali a to :

Isl Stanislav č.2,Trakal Miloslav č. 32, Votrubec František č.3
(44 l.),Ferkl Ladisl. č. 5, Váwa Josef č.9 (43 l.), Opočensk} Old ich
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č.28, Pujman František č.16, Plíva František č. 30, Bjaček Rudolf
č.12, Kudrnáč Emil č. 20, Kouc Ladislav č. 10, Valenta Josef
č. 40, Mlejnek František č. 11 , Celkem 13 muž .

Nato opustil nás náš milypresident dr. Eduard Beneš s chotí do

Anglie s tím rimyslem, aby mohl pro nás lépe pracovat.

Z Čecha Moraly zílzenby|protektorát a na hrad pražsk} dosa-

zennoq presidentdr. Emil Hácha.
Obyvatelstvo i vojsko československé Wa ilo se nelibě s tímto re-

ámern
Nov} pan president dr. Emil Hácha i s p edsedou vlády Rudolfem

Beranem zavolánibyli těsně p ed 15. b eznem r. 1939 do Berlína,
kde náš státvzatbyl pod ochranu íše německé.

Na to ihned rráno 1 5. b ema obyvatelstvo české bylo p ekvapeno
a za sněhové vánice zmíněn;i protektorát němci obsazen.

Naše malá vesnička v českém nfi i mezi Trosky a Kozákovemjako
každa jnáp eměněna na německou.

Nápisy německo - české (škola, hasičská zbrojnice, obchod, hos-

tinec atd.). Obrary do škol a ve ejn}ch budov íšského kanclé e Adolfa
Hitlera a presidenta dr. Emila Háchy.

Kdo měl zbrané,musel je odevzdat a obyvatelstvo bylo vybízeno
k p ísné poslušnosti.

Politické strany zanikly a zav edenajedna strana a to narodní sou-

ručenství. Z našiobce se žádn} neodstěhoval do ciziny ani nazpét.

Platidla byli íšské marky a naše protektorátnt pentzečsl. Zajednu
íšskoumarku kurs desetkorun čsl.

Zavedeno ízení hospodá ství:

lístky potravinové (cu}c, mouka, chléb atd.), šatenky, lístky na uhlí
a d íví, tabačenky a lístky na obuv.

Do obci stanoveny kontigenty obilí i dobYka (masa). Zavedeny
p ísné rekvisice. Zavedenarevise a prohlídka knihoven a uěebnic
z nichž některé cenné knihy byly uschovány po dobu okupace.

Zakazano poslouchání cizího rozhlasu (ruského, anglického) a byl
zato rymě enp ísn}trest.

Na sklonku roku 1 93 9 ressignoval b val starosta p. Josef Š álek,



ze zďravotnich d vodri, kter} byl občany zdej šími velmi oblíben a na
jeho místo rrastoupil ruíměstek Jaroslav Čemohouz.

Téžzéroveňnapražsk} hrad dosazen byl íšsk protektor šlechtic
Neurath, kteqíbylnačesk niárodmím .

Obyvatelstvo naši obce smutně nahlíželo vs íc budoucnosti a hle-
dalo v/chodisko k válce, která se brzo rozpoutalaazavlekJacel} svět
dokonfliktu.

Byla zu ivěj ší a krutěj ší války p edešlé v roce 1 9 1 4.

Mgr. Milena Kašová
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SVATÁBARBORA
V p edvečertohoto svátku obcházelyvesnice ženy adív\<y zaha-

leny do bílychprostěradel nebo šatri, obličej měIy zaksyty závojem
nebo rouškou. Bílá barva qnnbolizuje panenskou čistotu. V jedné ruce
oblykle nesly košík s ovocem a sladkostmi pro hodné děti a ve druhé
metlq kterou hrozily dětem zlobiv m. Sruj p íchod do domu ohlašo-
valytlučenímdo oken.

V tento den se také ežou ťešňové větvičky žv. ,,barborky" . Zwk
praktikují svobodné dívky, které se chtějí dovědět, zda se do roka
vd{í. Musí však větvičku utrhnout po sefonění a vlastními nlfty apak
ji zalévatvodou z vlastrťch rist. Jestli p esnO na ŠtědrY den rozkvete,
m že se v p íštímroce chystat svatba.

SVATÝMIKULÁŠ
P vodní oslava svátku svatého Mikulaše mělapodobu rozpustilé-

ho pruvodurriznorod chmasekv mnohémpodobn chmaskámma-
sopustním. Časem se však masky zredukovaly na postavy Mikulá-
še, Čefta aAnděla, Mikuláš vždy blfual jen jeden, ale čertťr a anděl
mohlo b;irt i několik. postava Mikuláše blvala většinou oblečena
v červeném rouchu, p es které byla p ehozena bílá halena bez rukávri
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s kŤížem na b iše. Na hlavě míval špičatou biskupskou čepici
s k esťansk},rnkŤížem av ruce držel biskupskouhril se zatočenlrrn
homím koncem - berlu. Měl bíly plnovous, na zádech nflši s darky.
Anděl měl dlouhé bílé šaty, na hlavě čelenku s hvězdou a k íďa. Čert
měl huňaQi čem} kožich, rohy, ocas, vyplaz eny jazyk,íetéz apsrtel na
zlobivé děti. Družina chodila od domu k domu a nadělovala drobné
sladkosti pro hodné děti a uhlí, brambory epu pro zlobivé děti. Všech-
nydětimusely íci básničku.

SVATÁLUCIE
V tento den v někte4 ch kraj ích chodívaly takzvané ,,Lucky" nebo

,,LLLcy",byly oděny od hlaly k patě do bíll ch plachet a na obličeji
měli síašidelnou masku s klapajícím velk/m zobakem (v již ch Če-
chách) nebo byly bez masek a měly jen zamoučen} obličej. Když
pňšly k domu, mlčely a p edváděly pouze pantomimu. Lucky chodily
kontrolovat hospodyně, j ak maj í uklizeno p ed Vánoci. V ruce držely
peroutky z husích brk nebo štětku a ometaly všechny kouty, rr},rnetaly

prach, ale i vše z|é.Y tento den byl zakazánp ist len a drát pe í, kdo
toto nedodržel, Lucky mu sebraly kuž el apeiirozfoukaly po světrici.
Od tohoto dne se po dvanáct dní do Vánoc také sledovalo počasí
a věštilo se, jaké počasí bude v následujících dvanácti měsících.

24. prosince- ŠtěOrY Oen
Slaví se památkaAdama a Evy,, podle Bible prvních lidí, které stvo il

Buh. S tímto dnemje od 14. století spojenavečerní nadílka.

25. prosinec - Hod boží vánoční
P ipomínáme si narození Ježíše v Betlémě. Slaví se prilnoční mší.

V tento den se nesmí pracovat.

26. prosinec-Svat Štepen
Tento denje zasvěcen Svatému Štěpánovi, mučedníkovi apatro-

novi zedníkri, kameník , tesa , kočích akont.Z církevniltopohledu
tento den však nesouvisí s viánočními svátky. Slaví se na počest velké-
ho kazatele, ktery hlásal o p íchodu Mesiáše (Ježíše). Bylzato židy
ukamenován. Tradicí v tento denjsou obch zky koledník .
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27. prosinec - Svat Jan Evangelista
D íve se slavil i tento den, nyní užne. Byl zasvěcen jednomu

z apoštolri, ktery se podle legendy staral o Ježíšow matku Parrrru Marii
po smrti jejího syra. Legenda dále praví, že jeho nep átelé ho nenávi-
děli tak, že ho hodili do kotle s ťel/m olejem. Ale Jan Evangelista byl
pod Boží ochranou, a tak se stal zázrak, ani horky olej ani otrávené
vínomuneublžilo.

28. prosinec - Svátek Mláďátek
S Vánocemi souvisí i tento den, i když v dnešní době je p ipomí-

nán snad jen p i mších v kostelích. P vod tohoto svátku rysvětluje
Bible. Mláďátka podle ní byly betlémské děti, které dal povraždit kníl
Herodes, když marně hledal malého Ježíše ajeho rodiče.

30. prosinec - Silvestr
Staré a chudé ženy,kterym se íkalo ,,ometačky", chodívaly po

domech. Než vešly, ťikrát zaklepaly, pak pňstoupily k plotně a t ikrát
jí ometly se slovy: ,,Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Byly
oblečeny do čern ch šatri, na hlavě měly uvázané bílé šátky tak, aby
vp edu vybíhaly do,,st íšky". Tímto ob adem se mělo zabránit všemu
špatnému anezdravémuv p íštím roce. Kdo v tento den vstal posled-
ní, byl terčem posměchu po zbyek dne.

NovÝRoK
,,Jak na Novy rok, tak po cel;f rok". Nehádat se, nezlobit ,neíoz-

čilovat se -jinak to bude po cel;f rok. NaNovy rok se nesmělo jíst
nic od drubeže, aby štěstí neuletělo. Naopak by se měli konzumovat
luštěniny a nosit v kapse penize, aby byl p íští rok boha! . Do novo-
roční vánočky se zapékal hrášek, kdo ho našel, měl mít hodně štěstí.

Z domu se nesmělo nic vynášet, aby to v p íštím roce nechybělo.
Nesmělo se prát prádlo, ani sušit prádlo - do roka by se ten člověk
usoužil. Tradičním novoročnímjídlem byl prasečí rypáček- kdo z něho

kousek snědl, nemusel se obávatbídy. Hovězímuv varu s krupicí se
íkalo,,milionová polévkď'.

Mgr. Milena Kašová
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INFORMACE
zE ŠKoLyA Šrorry
_AKCE V PROSINCI

První ťi měsíce uteklyjako voda, uzaťeli jsme první čtwtleť, atak
mi dovolte, abych vás ve zkratce seznámil s tím, co jsme všechno
prožili a čím škola žije.

Na konci íjna nás opustil Dynáček. Ale škola nez stala prazdnáO
Podzim plní ádně svou práci a sluníčkově zéňici lístečky stromri

rychle opadávají. Krásné barvy podzimu chodí pozorovat i Berušky
ze školky. P i posledniprochézce do lesa děti nasbíraly spousty žalu-
dri, šišek, větviček a barevného listí. Paní učitelky ryprávěly, ktery list
ke kterému stromu pat il, apomávalij sme, j aké zvlaštní tvary a bany
p íroda umí vytvo it. Podzim nemá mnoho kytiček, ale svou barev-
nostíjeumínahradit.

Po p íjemné prochazcejsme si nasbírané rilovkynechali ve školce
v p ipravené krabici. Ale to by nebyla kouzelná p íroda, aby nás ne-
p ekvapila nějalq m čarováním. Tentokrát to byla kouzelná mlh4 kte-
rázabrzkého rána vklouzla do školky a p edvedla nám své čáry máry.
Koulela se po t ídě a p em šlela, co by provedla. Všimla si krabice
v koutě s p ipraven mi nasbíran}mi šiškami, větvičkami, žaludy a lis-
tím. Roáočllase azaěala tančit po t ídě, ť všechno listí létalo všude
okolo. Léta|y išišky, větvičky ažaludy. Těm se tančení mlhy obzvláště
líbilo a zaěaly s mlhou ádit a skakat po školce jako div . Mlha byla
moc spokoj ená, j ak se j í to čarování da i, akdyž viděla ty dva malé,
ale tak krrásné žaludy,lakse tancem kroutí ajak se jim zdelibi,pollžila
svou ěarovnou sílu a moc a udělala kouzlo. Devětkrát zatoěi|ase žalu-
dy doprava, pak osmkrát doleva, jedenáctkrátposkočily, sedmkrát
udělaly kotrmelec a z obyč ejnych žaludťr lyčaroval a žaludové sk ítlry.

Po takovém tělocviku se oběma sk ítkoqim klukrim hlava takzatoči-
14 že upadli, srazili se lrlavičkami, že to udělalo po ádné duc, a z stali
sedět omráčení jako pecky, arri se nehnuli.



Mlha je rovnou také pok tila, aby se nehádaly, až se vzpamatují.
Tomu většímu a hubeněj šímu dala j méno Dubáček a toho menšího a

baculatého pojmenovala Dubínek. Sk ítkové tak seděli omráčeni pěk-

nou chvíli a ani si nevšimli, žekouzplnámlha se už vypa ila pryč.

Nadělala nepo ádek po celé školce, i na chodbě a p ed školou.
Listí a šišky byly všude. Malí duboví kluci se probrali a koukali se na

tu spoušť. Najednou se jejich oči st etly avykulilyje p ekvapením.
Jéééé,my máme ruce a nohy. Honem r,yskočili na nohy a hned zkou-
šeli, jakjim firngují aručičkamamávali radostí. Jaktak dováděli,za-
čali postupně uklízet všechen nepo ádek, co mlha nadělala. Běhali
a pracovali s radostí. Najednou si ale uvědomili, že nevědí, kam všechno

to posbírané listí, větvičky a šišky mají dávat. Takzačali chodit po
škole a hledali, kam by mohli vše nasklád at, až si všimli koutku pod
schody, kde viděli vydlabarré d;i,rrě ajiž nějaké to listí a slámu. Hned je
napadlo, jaké by to bylo krásné místo pro jejich nov} domeček. Škola
sejim líbí, místoje to pěkné aje tu i teploučko. SKítkové Dubínek a
Dubáček nep em; šleli moc dlouho a dali se do pníce. Nasbírané listí,
větvičky a šišky si nanosili pod schody a společně si začali stavět

chaloupku, aby se cítilijako domav lese. Prácejim šlapěkně odruky.
Ručičky a nožičky j im pracovaly p ímo vzomě, vše měli krásně rovné
a byli se svou prací spokojeni. Najednou si všimli, že vedle jejich
domečkuje jedna smutná d; ně, očičkazalité slzičkami a tichounce
na íká. Dubáček se nani koukáanechápe, proč pláče. Statečq Du-
bínek se hned zeptá, jestli pláče, protože se jí nelíbí jejich domeček?
Ale ne, malá d;ině pláče, protože se jí ztratil její kamarád D;fňáček.

Jejda, sk ítkové neznali Qirňaka a bylo jim líto malé d}ně, tak si ne-

chali vyprávět, kdo to je D;iňák, jaky to je kamarád. jaká s ním je
legrace a co vše spolu zažili..... A tak se dozvěděli, že ve čtvrtek
D ňák někam odešel a už se nevrátil. ,,A mně se moc moc st}ská,"
plakala malá d ně. Je to moc smutn; pffběh a malí sk itkové slíbili, že
jí pomohou a jejího kamaráda najdou, jen aby už neplakala. Dyně se

uklidnila ap ijala s radostí nové kamarády, ale stejně se moc těšila, až
jí D}ňakanajdou.
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Duboví kluci dostavěli domeček, poklidili školku, jaknejlépe do-
vedli, a unavení si lehli do post}lek. P ikryli se listím a p em; šleli, jak
najít jejich nové kamarádce ztraceného kamaráda Dynáka. . . . . .,.

V sobotu ráno se Dubínek s Dubáčkem probudili do krásného slu-
nečného dne aroáodli se prozkoumat okolí školy. Hlar,ní dve e byly
pootev ené, atak pomalu vyklouzli ven. Jejda i venku bylo tolik naléta-

ného listí, ale to se už sk ítk m nechtělo uklizet,protože neměli moc
času. Roztrodli se, že musí splnit sr,uj slib a najítjejich smutrré kamarád-
ce D}ňaka. Jenže nakterou stranu se lydat? Doprava, dolevanebo za
školu nebo . . . . . .no kam mohl Dl ňak vlastrrě j ít? Duboví sk ítkové ne-

mělijednoduché roáodováni,atak se dohodli, že se rozdělí. Dubáček
šel k Matičce a Dubínek směrkZázxorce. Trochu foukalo, a tak klu-
krim vítrvtomjejichneustálém aradostném hopsání pomáhal. Oba se

pozomě ad ležitě koukali okolo sebe, ale nic. Tedy d/níviděli mnoho,
ale Dffia ne. Smutrí se sešli zpět ve škole, ale aby nezatmoutili malou
dylri, dohodli se, že to nevzÁaji av neděli rano molulryraň naprohlídku
okolí. ,,To by v tom byl zakopan; žalud, abychomjednoho Dl ňáka
nenašli." vytahoval se Dubáček. Smutná d; ně byla ráda, že se kluci
snaží anevzdávalí se. Už se nemohla dočkat neděle.

Duboví sk ítkové se také nemohli dočkat a hledání ztraceného
d;ňového klukaje opravdu napínalo. V neděli se probudili brzy ržno,
dl ně ještě spinkala, aonivyrazili ven. Den byl podstatně chladnější
než v sobotu a i vítr neustal, ale to Dubínkovi a Dubáčkovi ani trochu
nevadilo. Dnes se roáodli, že budouhledat společné,avzalito rov-
nou nahoru ke kostelu. Opět poskakovali a vítr j e nadnášel. Smáli se

a skotačili, až došli k poště. Najednou se zarazili,koukají ajaké bylo
jejich p ekvapení, když uviděli ne jednoho, ale hromadu dlnrí. Kteq
je ale ten prav}? Smutní azklarnaníp istoupili blíže a nesměle se ze-
ptali. ,,Je tu mezi vámi Dyňékze školky?" Ten nejoranžovější se šibal-
sky pousmál a lyskočil. Hned poznali sk ítkové veselého Q ňáka
a zača|i mu vyprávět, iak jeho malá kamarádka po něm smutní ve
školce. D; ňoqf kluk si uvědomil, že riplně zapomněl na svou malou
kamarádku a odešel sám. Dubínek a Dubáček byli ráďi, že mají pro
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malou d; ni dobrou zprálu a že se jim poda ilo splnit rikol a slib. Po-
povídali si s D; ňakem a dohodli se, že to nějak společně vymyslí, aby
p enesli malou dlrrri ke svému kamarádovi. Užbylopozdě a sk ítkové
se museli vratit do školy. Rozloučili se s D;fiákem aostatními dlrrrěmi,

které má okolo sebe, a pospíchali do školy.
Cestoudo školyobap em; šleli, jakp estěhovatmaloud}ni, až se

jim zpod kloboučku kou ilo, ale nic je nenapadlo. Oni jsou malí
a d}ně na ně moc velká a téžká. Hlalu si mamě lámal i DYňak, nikdo
nic kloudného nevymyslel. Sk ítkové došli do školy ahned s radostí
povyprávěli malé dyni,že se jim poda ilo nalézt jejiho kamaráda,
a společně byli moc rádi. Sice i malá d}ně měla pochybnosti, že vlast-
ně neví,jak se za Dyňákem dostane, ale v koutku duše věděla, že
duboví sk ítkové ji nezklamou a určitě si nějak poradí.

Děti, nenapadne vás, jak pomoci malé d; ni, dubovym sk ítkrim
a Qiňákovi? pro naše Berušky napsala Naďa Rossi

Ve čtvrtek 10. listopadu jsme p ivítali sv. Martina, Na svatého
Martin4 kr4iina už usíná. . .i u nás v Thtobitech se krajina pomalu začala
zahalovat do bílé pe iny, kterou nám p ivezl Martin na svém bílém koni.
Už odčasného rána posílal, k radosti dětí, spoustu nesmělych bíl ch
vloček, které se lehounce vmašely aklesaly na st echy dom , stromy i
lo,rky.Protojsme se s Beruškami arodiči roáodli, že se lydáme Mar-
tina hledat, abychom mu poděkovali za pnní veselou bílou nadílku.

Hledaní nebylo tak těžké. Martinriv bíl;í kriň nám cestou nechával
své kouzelné st rbmé stopy, podle kterychjsme došli až do lomu Slávka
k velkému ohni. U ohně p eb;rual vládnoucí měsíc Listopad ajeho ná-

sledník Prosinec. Ostatních deset měsícri pď právě odpočívalo
anabíralo sílu, nežp ijdejejich sprár,n čas čarování akouzlení. Listo-
pad nám dovolil se chvileŇu oh át u sálaj ícího ohně, nežk nám doruzi
Matin. A opravdu, čím více se Martin bl ížil, limvíce padal sníh a my
cítili to zvlaštní tajemné napětí z čelcírrí na něco pohádkového. Netrvalo
dlouho ap es praskání ohně jsme uslyšeli a ucítili dupotkopyt. Martin
opravdu p ijel. P ijel na velkém bílém koni, měl červen plašt', opasek
ap ilbici. P ivítali jsme ho básničkou, kteroujsme se o něm naučili
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a poctili ho vlastnoručně upečeqiani a ozdobeqfmi pemíčky. Poděko-
vali jsme mu za krasnou bílou peňnu,kterourozzá il naše dětské oči.
Poprosili ho,zdaby letosmohlob;fto malinko více sněhunež minul;
rok, abychom si my děti užily sněhové radovánky, Svatého Martina
čekalaještě daleká cest4 a tak se s nami rozloučil a odcváa| do jiq ch
míst, aby i tam sněhobíle uspal krajinu. I myjsme se s blažen/n pocitem
pospíchali zachumlat do w}ch tepl; ch pe inek a šli snít sv j tajemn} sen

o pánovi na bílém koni s červen m pláštěm. Vendula Zunová

V pondělí 14. listopadu se naše Berušky r,ypravily do Liberce do
svíčkárny Rodas. P estože dnešní noc aréno si mrazíci uličníci hráli
a malovali na vše kolem sebe své vesele t py,tivé obrévky,vydalyjsme
se s Beruškami na naučně tvo iuí 'q let do nedalekého Liberce. Cesta
autobusem se zamrzlymi okny nám ubíhala pod koly a než j sme stihly
rozmtznouí. bylyjsme v Podještědí. Kousek cestyjsme ještě musely
zdolat po sv/ch nožičkách a odcupitat k nedalekému Babylonu, kde
už na nás čekaly dvě milé paní s krásn;inn směvem.

Vešlyj sme do jejich barer,ně voňavého království a pomaličkujsme
začaly rozmrzata prohlžet si to barerrné, voňavé kolem nas. Všude byla
spousta barevn}ch svíček, mal c[ velk}ch, huberT?ch, r,roubkovan ch,
kula! ch. . , S velkou ochotou nám parí vše ukazaly a pomohly barevně
si ozdobit svoji svíčku. Musely jsme b t opatrné,protože vosky, do
kteqfch j sme svíčku namáčely, byly velmi horké. Ale protože my Beruš-
ky j sme šikulky, nikdo se nespálilO. A abychom si každ s sebou odne-
sl alespoň malilinko té krásné v ně, která se linula po celé svíčkárně,
mohly jsme si lyrobit vazičku plnou barevně voňavé soli do koupele.
Jako ozdobunawchjsme si lykrojilyvanočním; dlo. V;foobky senám
opravdu moc povedly, a takjsme se rozhodly,že je budeme darovat
maminkám atatíŇ m k Vanocrim tak,jako nas každ} rok obdarovává
Ježíšek. Celé dopoledne nám v tak milém a voňavém prost edí moc
pekně uteklo. Poděkovalyjsme, rozloučily se a už pospíchaly na auto-
bus zpátky do našich Tatobit. Cestou autobusem některá ta Beruška
usnula, ale čím blíže jsme bylyke školce a obědu, všechny Berušky

vendula zunováprocitly a pospíchaly narybi prstyO.
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V tery 15. listopadu jsme ukončili plavánív turnovském bazé-
nupro naše školáky av jičínskémbazénlpro Berušky. Jelikož se
noviŇa (plaviání Berušek) osvědčil4 zkusíme p íští rok malou změnu.
Pokud se námpoda í dostat dojiěínského bazénuiškoláky, budeme
jezditplavatvšichni spolu. Závisíto však na naplněnosti kapacity j i-
čínského bazénu.To se dozvíme ažv pruběhu leďna20l7,takžeza-
tím musíme r,ydržet. . . O

Ve st edu 16. listopadu20l6 proběhlo ve škole vánoční focení
Berušek a školákri. Stala se již z toho pěkná tradice a díky Fotoa-
teliéru Staněk budou mít děti krásn;i dárek pro rodiče a prarodiče.

Od st edy 30. listopadu opět jezdíme bruslit do Lomnice nad
Popelkou. Letos j eště poj edeme 1 4. prosince a pak ažv novém roce.
Jelikož musíme objednávat autobus, protože linkovlrrn se do Lomnice
nedostaneme, bereme vždy s sebou i piár Berušek. lnstruktoranabrus-
leru mžlme zaj ištěného, takže lln á na ledO

Ve čtlrrtek 24. listopadu se konalo rodičovské sdružení, kdejsme
zhodnotili první čtvrtl ďí anaplánovali akce na druhé. Berušky byly
tento denv divadle nap edstavení Krysáci a racenyLudvík.

Y nedéli27. listopadujsme se opětz častreili tradičnflro rozsvěce-
nívánočniho stromu a s tím spojen; chtrhri.

I nadále probíhá logopedie.

A co nás čekáv prosinci?
po 5. t2. Mikulášskánadílka
t 13. 12. vánočrudílnapro školráky

v OMČRTumov
|it 13. 12. logopedie
st 14. 12. bruslenívlomnicin.P.
st 21. 12. Vánočníbesídkanejen prorodičev sáleKDTatobi r

23. 12. - 2. l. 2017 Y ánoění prazdniny
|it 3. 1. 2017 nástup do školy

Mgr. Pavel Vaněk, editel školy

l4
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společenská rubrika

Gratulujeme prosincov m jubilantrlm
80 let o Jind iška Dvo áková, Lestkov 25

] 5 let o Miloslav Bretschneider, Lestkov 87
60let o Ivo Daněk,Kozákov33

vÁxoční runnlJ vE sToLNíM TENIsE 2016

erirMe #

TTL po ádá:ž5. ročnikVánočního turnajeve stolním tenise.

Termín: čtvrtek 29.12,2016 od 12:00 hod.
Místo: SálKDv Tatobitech

Kategorie: Děti do 10 let a děti do 15let
žnrry
Muž
Smíšenéčty hry

Startovné: 50 Kč dospělí, dětizdarma

Tumaj je určen všem občanrim Tátobit samoz ejmě včetně chalu-
pa avšechrodinn; chp íslušníku! Zvánijsouivšichni členovéTTL
s partnerkami.

Vanoční cukroví, pop . něco,,k zakousnutí", vítiáno!!!

Občerstvení zaj ištěno.

Povinností každého hráčeje čistá sálová obuv.
Konec turnaje cca2l:30 hod.

ZájemcipŤihlaste seprosímnatel. číslo: 777 088 890
nebo na e-mail : michal. perltcka@cmss-oz.cz

Těšíme senavás



Něco pro zábavu dospělÝm i dětem

Hádanky:
r. ŘOit autobusu
Ridič autobusu v Pa íži smě oval dolri z kopce. Minul mačku stop,

ale nezastavil. Pak zahnul doleva tam, kde byla mačkazékazodbo-
čení vlevo. Nakonec pokračoval v protisměru v jednosměrce. Nic-
méně p es to všechno neporušil žadny dopravní p edpis. Jak to?

2.Zaiíc
Jak hluboko do lesa mťrž e běžet zajic?

3. Svatby
Byl jednou jeden člověk, ktery měl

j ednou nero m edl. Jak j e to možné?
124 svateb a p esto se ani

,z?u4 ?!to701tlq ,

,ua^ D q z K?q zl{ nlol vtod 't47pď op aznoď ,Z
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