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V novém roce
preleme ýSem

hodně zdraví, pohody,
porozumění a ldsky.

Informace obecního úřadu:
- úřední hodiny: kaŽdé pondělí od l 9:00 do 2l :00

-telefon: 481 320 153-724 179 787

- www stránky:

2

www.raoostna.cz

Informace o ziišťovacím řízení
Ministerstvo Životního prostředí, Vršovická 65, 100 l 0 Praha l 0'

jako příslušný orgán dle $ 21 zákona, zvcřejňuje ozná'mení áměru

,,Silnice I/35 Turnov - Ulibice" 
'

oznamol atele Ře<liLeIstvi siInic a dr1lnic ČR.
Dokumenty k omámení áměru j sou k nahlédnutí v uředních hodi-

rrách naobecním úřadu Radostnápod Kozákovem. Do materiálů lze

také nahlédnout v lnformačním systému ElA na intemeto\^ých strán-

kách www.oenia'c/eia. kód zánrěru MZP 462.

KaŽdý můŽe zaslat své píscmné vyjádřcní k oznámení na Minis-

terstvo ŽivotníIro prostředí. Vršovická 65' l00 l0 Praha 10, do 20

drrů ode dne zveřejnění inťornrace o oznánrení na úřední desce kraj-

skóho úřadu' tj. do 1 1 . ledna 2016.

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Za přítonrnosti všech devíti zastupitelů obce a sednri občanťt

z Lestkor'a se ve Středu l6. prosince 20l 5 konalo v zasedací míst-

nosti obecního úřadu veře.jné zasedání zastupitelstva obce. Zahájeno

bylo v l9:30 h starostou obce a Zastupiteló následně projednali tyto

body:
l . Při kontrole usneseni z minulého zased.íní bylo konstatováno:
. Naákladě usnesení z minulého zascditrí bylo započato se shro-

rrraŽďováním podkladů pro případné podaní Žádosti o dotaci na roz-

šíření obecního vodovodu na Kozíkov. .Tednou z podmínekje' Že akce

musí bfl zařazena v Pliínu rozvoie vodovodů a kanalizací Liberecké-

ho kraje. o nrožnostech splnění této podmínky jednáme přimo

s nánrěstkem hejtmana Libereckého kaje. s panem Josefem Jadmjm.
. Bylo provedeno zaměření časti komunikace z Volavce na Kvít-

kovice' během ledna bude vypracován geometrický plán pro odkup

části pozemku pod touto komunikací od Jaroslava a Zdeňka Cemo-

houzor"-Ích.



2. Rrrzp<lčet na rok 20ló
byl schválenjako rryrovnarrý s pňjmy a výdaji ve ýši 3 998 300 Kč.
Rozpočtové výhledy na roky 20l 7 a 2018 počítaj í rovněž s vy-

ror'nan1ými rozpočty.

3. Byl projednán a schválen Program rozvoje obce. Cílem toho.

to dokumentu je r'1.j asnit zej ména priority obce a rozvrŽení jednotli-
vých rozvojoých činností na nejbliŽší roky, ale i s ýhledem na delší
období. Program rozvoje obce můŽe například přispět k lepšímu vy-
užití 1inančních prostředků obce,je i důleŽit'.fin podkladem při získá-
vrfuí rumých dotací na uskutečnění rybraných rozvoj ových áměru.

4' Bylo schválerro podání žádosti o dotaci na opravu as|altového
powchu obecní cesty na Sptdní Pustině. Z dotačního titulu Ministerstva
pro místní rozvoj |ze žÁdat ů,o 50 procent uznatelných nríkladů akce.

5' Byla schválena obecně závazná ryhláška o míshím poplat
ku za provoz systén-ru shromažďování, sběru' přepravy' třídění' q.uzi-
vání a odstrarjování komunálních odpadů, která respektuje úlevy od
p|atby tohoto poplatku stanovené zákonent. U [r'vu od popIatk u mají
i nadále poplatníci' kteříjsou zapojeni do systému sběru tříděného
odpadu (čárové kódy). Nově nebude lybíran poplatek za neobydle.
né domy s číslem popisnj'm' jejichz majite| má tÍValý pobyt v naší obci.

Výše poplatku zůstiívá stejná tzn. 500.- Kč za osobu nebo rekreační
ob.iekt. Celé Znění vyhlašky najdete na www.radostna.cz.

ó. Výše nájemného obecnich bytů pro rok 20ló
Vzhlcdem k tomu. Že budova bývalé školy ve Volavci prošla v

rooe 20l5 nákladnou opravou v podobě celkového zateplení' kom.
pletní r'".finěny oken a rekonstrukcí sociálního zařízení, roz,hodlo zastu-

pitelstvo obce zq'šit nájemné býu v této budově o 200,- Kč na 800,-

Kč měsíčně a náj em byu v budově b1fualé školy na Pustině ponechat

na stávající ýši l200'- Kč měsíčně.
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7. Bylo sohváleno uzavřerrí Snrloury o budoucí smlouvě o ňzení
věcného břemene - služebnosti na uložení kabelu elektrické přípojky

pro plrínovaný rodinný dům parra Radka Uchytila v obecních pozem.

cích p. č. |161' a21] 18 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem.
Jan Kónig' starosta

Přelomem roku 20l 5 _ 2016 dochrízí ke dvěma lichiýnr ýdrrům po

sobě 53. a 1 . Režim svozu komunálního odpadu však bude zachován

ve stejných intcrvalechjako doposud kďdých 
,l4 

dní. I,idé rraučeni

kalendářně na lichý ýden si to musí uvědomit. V praxito Znamcná, Že

pruní svoz komunálního odpadu bude v roce 20,l6 proveden v útetý

1 2. 1 . a následně každé sudé úterý.

.:",-,-": "*$:\ď\.'..ď1\*"1'q"'ý3"p:\'d4.t.$ď:\. \-*ď3-'',"

Platba nop|atků
Místni poplatky pro rok 2016 zůstávají stejnéjako v lotiském rocc.

Poplatek zajcdnolro psaje 50,- Kč, za kaŽdého dalšího psa l00'- Kč.

Poplatek za svoz odpadu činí 500,. Kč za osobu ncbo rekreační

ob.jekt. V případě, Žejste se aktivně zapojili do syslému třídění odpa-

du' odečte se od Vašeho poplatku částka odpovídající množství Vámi
odcvzdaného vytříděného odpadu. Tuto si můŽete dohledat na

wrvwradostna.cz v sekci .,třídění odpadu.. nebo Vám bude sdělena

na obecním úřadu.

Pokud máte plastovou popelnici v pronájn-ru, nezapomeňte k črístce

připočítat l30'- Kč za nájern.

Splatnost všcch poplatkůje do 31. bíezna20|6.
Poplatky Za psy a svoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti

v uředních hodinách na obecním uřadu nebo bezhotovostně na účet



obce č. l57008633/0300. Při platbě uved'te pětimístný číselný vana-
bilrrí s1mbol, kde:

první číslice určuje část obce l : Kozákoq 2 : I-estkov,
3 : Volavec

druhá číslice určuje typ poplatku _ l : odpady, 2 - psi
poslední tři číslicejsou Vďe číslo popisné, pokud nemáte třímístné

čp., doplňte nuly např.čp.4:004
Příklad: Variabilní symbol pro platbu odpadů z l-estkova

čp.4 - 21004

oba poplatkyje moŽno uhradit ijedním příkazem, jako variabilní
s1nnbol pak uved.te synrbol pro platbu odpadu a do poznámky uved'-
t() např. odpad + pes.

Pokud platíte odp ad zav íce lidí (zacelou rodinu) uved1e do po.
známky např. odpad 3x.

Pokud máte plastor'ou popelnici v pronájn]u' uved.te do pozt]tim-
ky např. odpad 3x + nájern.

Odpadv v roce 2015
VaŽení spoluobčané.
Rok se s rokem schazí a stává se tradicí' Že vám podávríme in|or-

maci o qi'sledcích v našem motivačním systón-ru sběru separovaného
odpadu' i v dalších komoditiích.

tJpIynulý rok byl jiŽ čtvrtým rokem, kdy takto smysluplně třídíne
a zdejsou lýsledky:

3562 kg plastů v l340 pýlich
5ó3 kg tetrapaků v 2l 5 pýlích a
3348 kg papíru'

o

V komoditě plasýjsme zazramenali mímý nfuůst, ostahí jsou srov-

natelné s loňským rokem.
Detailní sestava je umístěna na webových stránkách obce

www.radostna.cz v sekci obec/Třídění odpadu.

Jakjistě víte, sběrtěchto tří komoditje obcí odměňován částkamr
1 ,50 Kč za 1 kg plastů a tetrapaků a 0.40 Kč za l kg papíru. .Iejich

součet za celý rok se v následujícím roce odcčítá jako bonus
z celoročního poplatku za odpad, ktery pro rok 2016 zastupitelstvo
schválilo na loňské úrovni. tzn. 500,- Kč na každou osobu přihláše-
nou k trvalému pobyu, resp. najeden rekreační objekt (chalupu).

V systónruje nyní evidoviitlo 1 l 8 úča.stníků. z tohoje 92 aktivních.

.Ibnto 
motivační pýloý sběr šeří penízeiak obecnín,ru úřadu. tak

občanům. na rozdíl od ukládání do velkých plastových kontejnerů.
jejichz umístění je však pro obec ze zákona povinné.

opakovríní jc matka nroudrosti.jak praví klasik, a proto znovu při-

pomínitn. Že přestoŽe pýlc na plasty a tetrapaky obec stojí 3'. Kč / ks'
coŽ.ie dotovaná cena (plnáje 7.- Kč)' vydáváme zatím $4o pýle zdar-

ma. ale apeluj emc na vas' a\ste je ryuzívali co nej eÍěktivně.|i.

Při važení se opakovarrě setkáváme se skutečností. Ž-e některé pýle
jsou poloprrízdné| !|

RovněŽ důrazně apelujeme na občany. kteří odkládaií odpad do
volně přístupných kontejncrů' aby dbali.|ednak na správné roářídění

tzn. do Žlutého konte'Ineru pouze plasty, do modrého kontejneru
pouze papír a do zeleného kontejneru pouze sklo a dáIc na efektivní
využití těchto nádob. Často zde odkládáte nesešlápnuté velké karto-

nové krabice, které tak zaberou celý obsah kontejneru. navíc v nich
zůstává nepapírový obsah (polystyreny atp.), vc Žlutém kontejneru
nachi2íme rozbité skleněné lahve.. .atd. Takoýo obsah kontejneru

by byl klasifikovánjako komunální odpad. za ktery by obec nejen

ncdostala zpětný bonus, ale navíc by musela zaplatit zajeho likvidaci.
Pouze díky svědomité paci pana JoŽky MuŽíčka. kteď v ninrci možné-



ho 
',dořid'uje..a uklízí po odpadových hříšnících, nevmikaií obci další

zbytečné nriklady.

Celková r,ýše ,,uspořené.. částky aktivních účastníků sběru za rok
20|5 je7 525'. Kč. Nejvyšší 

''uspořená.. částka.jednoho účastníka
činí 40ó,. Kč. Pruměr za celou obecje 82'. Kč naiednoho aktivního
účastníka.

Mimo separovarý odpad d.íle běŽí systém kolektivního sběru elek-
troodpadu společnostíAsekol a. s. (PC + TV) a Elektrowin a' s. (bí|ý
program).

Pro systómAsekol bylo v uplynulóm roce odevzdárro 39 telcvizo.
rů' 23 PC klasických monitorů a 5 ks LCD monitorů.

Pro systém Iilcktrowin jsme odevzda|i 30 ks velkých spotřebičů
(ledničky' mrazáky. sporáky apod.) a 3 ks bagů s drobnýrni elektro-
spotřebiči (vysavače. mixery apod.).

V rocc 20l 5.jsnre v souladu se zákonem zahájili moŽnost ukládat
další dvě kornodity a to bioodpad (tráva, listí.. . . ) a Železo.

Bioodpadje ukládán do speciálních plastových nádob s kolečky o
obsahu 240 l. Tyto nádobyje stá|e moŽné si na zákIadě podpisu Pře-
dávacího protokolu bezplatně zapůjčit na obecním uřadě. Zatím t.akto
učinilo 55 domácností. od září je možné si rovněŽ rra oÚ bezplalně
zapůjčit plastový kompostér o objemu 800 l.

obec uzavřela smlouvu s městem Lomnice n. Pop.. které má cer-
tifikovanou skliídku na ukliídání bioodpadu a zahájili jsme jeho odvoz
naŠí novou multikárou M31 se dvěma hákovými kontejnery. Bylo
odvezeno 84,l 5 ttury bioodpadu' čímŽjsme splnili min. povinné množství
60 tun. kteréje nutné dodržet po dobu 5 let pro udrŽitelnost dotace na
zlíněnou multikiíLtu.

Na základě úspěšného druhého koIa dotací na dor,rybavení systé-
nru svozu bioodpadu nrím byla v prosinci dodána speciální niístavba

8

na multikáru s lisovacím čelem a vyklápěním biopopelnic. Tím bude
v dalších letech svoz této komodiý eťektivněj ší neŽ dosavadní odvoz
na kontejnerech bez lisoválrí. Na tomto místě musíme poděkovat parru
Radku Svobodovi za sestrojení speciálního vyklápěče biopopelnic,
bez kterého bychom v upIynulé sezóně bez speciální nástavty' ne.
mohli zajis1it.jejich ka.ždoýdenní qivoz, stejně takjako pánům Jířimu
odhánělovi a Janu Egt1ovi za ceIoroční obětavou práci při vlastním
svozu a odvozu bioodpadu.

Zelezoje sbírríno Íbrmou tzv. pří|eŽitostnóho sběru' cožje praktic-
ky stejný systémjaký dosud prováděli hasiči při lyhlášení ..ŽeIezne
soboty... ale nyní pod hlavičkou obce, která se dle zákonatímto Strvá
původcem odpadu. V rocc 2015 bylo takto sebráno 3290 kc že|ez-
ného šrotu. Při sběru kovovóho odpadu nadá|r.' poc.ít.fune s oboňtranně
q'ihodnou spoluprácí s SDH Lestkov.

Závěrerr-r byclr chtěljnrénem Obce poděkovat paní Šilhánové.
která nadále provádí příjem plných a ryde.i prrízciných pýlů v úředně
stanovenou dobu: sobota 8- I 2 liodin.

DáIe děkujcnre paní Haně Svobodové a E'leně Mle.inkové za pcl-
nroc při váŽení a nakládání s pýli a papírem.

Dčkuienre. že tffdítc.

Za obec Radostná
pod Kozákovcm

zaznamenal
Ing. Zdeněk Brožek,

místostarostaPLAST

{
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v kulturním domě v Thtobitech od 20 hod.

K tanci a poslechu hmje osmičlenní hudební skupina Futřál.
l00% Živá produkce mimo standardní nástroje ipozoun'

housle. akordeon a další. www.futral.cz

Bohatá tombo|a.
Vstupné v předprodeji 70 Kč' na místě 120 Kč.

Taneční súl se otevírá v ]9 hodin.

SDH LesÍkov předem děkuje všem svým sponzorům
a příznivcům za ceny věnované do Íomboly plesu, Tyto
je letos možné zanechoí ý autoopravně u KÓnigů
v Lesíkově od pondělí 4. 1. do ptÍtku 8. I. 2016 vždy od
7 do 12 a od 13 tlo 17 hodin.

Z kronikv |estkovské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přes-

ně tak'jakjsou zapsány v kronice.

PAMĚTNÍ KNIHA oBCE LESKoVA
ROK t926

Poměrv v obci: S představení divadelních byla odhlasovaná dáv.
ka | 0 kč. Z úředního ýkonu pro správu politickou též l 0 korun.

Stavbv: Novou stavbu dokončil Frant. a Julie Máškovi obchod
ve skle z Tatobit a obdrŽelí číslo ze staré obec. kovamy č 48, poze-
mek ukoupen od Marie Hejdukové č. 28. Noqý k obývání dům po.
stavil Frant. Kněbort č 26. Nový domek shořely postavil JosefHej.
duk č. 5l. Nor^ý domek shořely postaviI Frant. Šírek č. 39. A přístav.
bu provedl k obyvání JosefŠírek č. 45 a JosefHoráček č'63.

Přišlo nařízení zakníhování silnice od Lestkova přes Kozákov
a Lestkov Volavec čímž obec souhlasíla. Zakníhovaní s odměřením
provedl Ing. Farsky okres. spr. komise zaplatila l863 kč.

Někteří občané zbýky staré cesty si přikoupili po Pustině a peníze
dane do Kampeličky v Tatobitech obnosem (neuvedeno) kč' ostatní
občané nechti nato přistoupiti.

Ško|ní noznámkv: Rozpočet pro obc byl: základn a2.2 kč na
příražky obecní 365 % školní 180 %. Pro Tatobity vydání 14 863
v tom zařadila školní ýbor v Tatobitech 8 500 kč na školní pomuc-
ky pro všechno Žáctvo. Natoto podala obec Lestkov námitek a bylo
ryhověno. Rozpočet pro Volavec činíl celkem 5 870. 43 kč.

Povětrnost: Zima počínala mírna. Jaro bylo vlchké a studené.
V době kdy lylezli brambory 8 čenma příšla vichřice v takovém smě-
ru, Že strŽené mračna padaly na zem, vše bylo zaplaveno. V četných
nristech byla omice odplavena, potoky a cesty byli rozervané.
V krtinách od Kněbortoví strarry na l m hloubky stnůa prohloubena.
odhad škody byl na l50 000 korun'

Následkem stále deštivého počasí vše hynulo, bramboru byli ne-
obdělané tak Že nemnozí rolníci ani nekopalí, zoralí pozemek a zasili.

lll0



Nad Prackovem se sesunulo po 3 korcích lesa aŽ pod cestu.
U Turnova od Benatek pod Vyskří mnoho trhlín' mnoho domu bylo
sesunuto.

Úroda: Úroda ovoce byla hojna avšak zrrrí bylo malo. obzlaště
utrpě|a Žita a brambory. Brambory vstouplí na 200 kč á l q. V tomto
roce zdejší obec objednala l 10q imuních bramboru Z Německého
Brodu které vzdorují proti rakovině. Výos bramboru Z okresu.ieSt
zakazáno na l0 lct. Ve 4. letech musí se sazet všechny imuní.

Podzimní seti bylo řídké. nrísty aní Žila zzse nczešlí, musilí zrow seti'
:nto bylo pozdějí pohádkové počasi tak Že se do 15 listopadu silo.

Zvířectvo a hospodářských stroju: S předeŠlého mokróho pod-
zimního počasí, (neb se mnoho zvrhlo plŽu, Že kdyŽ šel člověk pies
travu gl mezí' rněl plno na nohou nalep€ných těchto hlemiŽů) \yskýla
se nemoc dobytčí' málo zniíma n,rotolyce.

Počet hospodářskj ch stroj u jest:

Lestkov: Zent. taŽní 22 stroju. řezačektažn.6. žaci stroje 3. nrla.
tička ručních 8, řezačck ručních 6. Šrotovníku 3. secích stroj ů l2,
vyorav. bramb. 2.

Kozákov: Mlatičky taŽních l [3. rezačky 10, Žaci stroje 2' nrlat.
ručních 7, secí stroje 7.

Ku|turní činnost: Místlrí oSvětová komise uspořádala svoj í Čin.
nost: l.př. Podstata dějín obce Lestkova.2.př. o vyznanru pudy me-
liorační kde se zaloŽilo ďuŽstvo a pozděj í se uskutečnílo ve Václavi a
Sejkořice. 3.př. o lyznamu Sokola VIII všesokolsletu v Praze.Z nasi
obce Zučastnilo se ó bratru.4.př. Život Palackého. 5. před. o Jarru
Ilusu.6.před. vjznanr dne 28. října.

Pořadané 2 dívadIa. obecní knihovně čtenařů 89' výpůjček 359'
obec věnovala 295 kč. Celkově knih a svázkujest l l 5.

Spolkové dobro: okres Mlada Boleslav Žádala podporu na stav-
bu kematoria.

Těl. Jď' Sokol koupilav I lájích u Senril 50 kusu seslí á l kus 24 kor'
Dne 29 srpna byla na vrohu Kozákova slavnost ZaloŽení kamene

pod okny. Chata pozdější byla dostavěna.

t2

Parcelační řízení: Podavali se přihliíšky na dalŠí ýkup poli a luk
u dvora hořenského. obdrŽeli 3 žadatele ato po 

,l5 
arech' museli do

měsíce proplatit.
Dne 25 května obdrŽel Frant. Pekař rolník z Lestkova č 6 druhý

díl dvora Valdštejnska ve výměře l 15 korců. Usedlostjeho byla 34
korců. Přidělolym řizením přišlajeho usedlost do parcelacc a pozem-

ky u Václavi obdÉelo ó majitelů z Václavi. Pod koákovem pozemky
6 majitelurn z obce Lcstkova. A tak ze zdej ší obce obdrŽeli 2 rodiny
zbykové dvory.

Poměry všeobecné: V Lomě p JoseÍá Votrubce v Kozákově
přišel o Život při lrímáni kamene na okresní silnice Jos. Kral z Lestkova.

od doby válečné pobíhalo mnoho psů podezřelé zteklinou více
bylo uzavření psů nežli volně pobíhající. V tom1o roce truala kontu-
mace l l mčsíců.

V tomto roce v říjnu bylo zaloŽeno invalidní a slarobní pojištění.
Proti tonruto bylo mnoho podaváno resolucí od pojištčnců i zaměst
navatelů, čímž pozděj í byla provcdena novelisace.

Uvolněno bylo při prodejí usedlostí a pozemků dávka přírůstku
a rnajetku ze 25%o na od 2%o <]o 60Á. Dávka přírůstku znamenalo'
před válkou v roce l913 byl korcc pozemků okrouhle za 200 korun.
V době poválečné vstouplí ceny na 4 000 aŽ ó 000 kor.

Na Pustině zaloŽiI v dubnu Václav Kočí obchod s potravinami.

Dne 3 srpna byl zakouperr hostir-rec v 
.lbrnově 

na naměstí a byla
budova přestavěna okresní hospodrířskou záloŽnou kde se úřadovna
ubytovala. Cena ukoupenólro domu i příslušenstvírn za 432 000 kč
a stal ba b1la zadana 770 44] kč.

Pro neúrodu Žíta příšlo vladní nařízení o scmletí žíta na.|ednu mou.
ku 65%.

V tomto roce povo|al řečníka z Prahy Starosta obce do schůzí aby
va účelyložil předpisy a účel dobra kdyŽ by celé pod Kozákovsko
přistoupilo ku provadění meliorace pozrmků.

Zastoupené byli obce od Smrčí do Veselé, Rovencka a Roudny. Sla.
noveny byli ve všech obcích duvěmicí a pozděj i se provaděla meliomce
mezi Sykořicema aVaclavi ve r1'rněře 68'ha. Mgr. Milena Kašová
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Vánoční slovo ředitele ško|v
aneb

JakÝ bvl rok 2015

Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnoceni, bilancování
a vzpomínifuí. Dovolte mi proto, abych Vas ve zkratce semámil s pravě

končícím rokem pohledem ředitele školy' kteý se spolu se sr'"ýrni spo.
lupracovníky snaží, aby tatobitské školství pouze vzkvétalo.

Co se nánt tedy povedlo? Je to ryze subjektivní. a|e přeslo si mys-
línr' že pozornostjsrne si rozhodně zasloužili. Nechtěl bych vás na
tomto mís1ě zatěŽovat spoustou drobných akcí školy 1o činím zod-
povědně po ce|ý rok měsíc co měsíc. Rád bych tu vyzdvih| pár akcí.
na které by se opravdu ncnčlo zapornerrout.

První v řadě ..akcí'..je zápis do ško|y (|eden) a ško|ky (duben).
Letos se nám do školy zapsa|o devět prvňáčků. a tak nám do školy
v září nastoupilo 30 dětí. V listopadu seještějedna prvňačka přistěIro-
va|a' takŽe k dncšnímu dni nráne ve škole 31 ákůO Připočteme-li 25
Berušek' dostali jsmo sc tekřka na vrchol toho, co jsme schopni po-
jmout. Ato.je určitě dobřc, protoŽe není nic krásnějšího, neŽ plná škola
usměvavých a zářícícl.l dčtí. Pevrrě věřím, že tento stav vydrží
i \, příštích lelech a uŽ nikdy se nebudenre nruset obávat o rrďi kr.asnou

školu. ZáleŽí to také na Vas. . . Za nás můŽu slíbit, Že se vŽdy budeme
snaŽit o profesionální pnici s milým přístupem fuejen) k dětemO

V květnu proběhl.iiŽosmj rtlčník V|astika. VLnSTiKje regio-
nální vlastivědná soutěŽ pro malé i velké, pro b|ízké i vzdálené. pro
všechny, koho zajímá vlastivěda. pruouka a přírodověda. Za vydat-
ného přispění vás všech se povedlo zorganizovat dva dny plné soutě-
ž'í,kvízil,hádanek a netradičních úkolů. SoutěŽe se zúčastnilo iede-
náct tymů, počasí tentokrát bylo r"ýbomé a i niíš výsledek byl skvčlý
tým ve sloŽení Martin Mařan. Adéla odhánělová' Lucie Kořínková.
Klára F.ligrová apaní učitelka Milena Kašová obsadil úŽasné druhó
místo ajen o pověstný vlásek nru uniklo vítězství. V devátóm ročníku
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nás čeká obhaioba letošního skvělého úspěchu. A i kdyby se nám to
nepovedlo. důležité je poznání a uvědomění si. že Domov.je místo
v srdcl@ Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěŽe přispěli a velký
dík tak patří zcjrnéna obci Tátobity v čele s paní starostkou Lenkou
Malou. paní Jolaně Mazánkové za pamětní medďle. Tomáši Kubíč-
kovi za poskytnutí nápojů pro děti a Potravinám Roman Vaněk za
výbomou páteční snídani. Finančně nrím přispěla firma Kovo.Mazá.
nek s.r.o. a 

.fruhlářství 
Št'astný. Velký podil na zdaru celé akce mají

všichni pracor'níci nďí školy, nebot' bez kuchyně. úklidu a pomoci by
to určitě nešlo. Děkuji také agentuře Hobit za organizaci a paní Lence
Roštejnské za dva dny' kdy pilně na1áčela' aby pro všechny mohla
udělat DVD zaznam z Vlastíka 20l5.

A začal nový školní rok. Co bylo dál? Bylo toho opět dost. Vše
začal velnri oblíbený Výlet za pomálrím (samasebe) tentokát opet do
Hejnic.

Letos jsme si také připomněli 80 |et od otevření nové školní
budory a v sobotu 3. října 20l 5 jsme uspořádali vzpomínkové od.
po|edne pro nrístní i přespolní. děti. rodiče, babičky a dědečky, pro
bývalé pedagogy inepedagogy prostě pro každého' kdo s námi
chtěl zavzpomínat na tuto událost.

Ve l3 hodinjsme se všichni za krásného počasí sešli před školou'
kde pňtomné uvítalpan ředitel. I,o krrítkém vzpomínání nadobu tato-
bitského školství od počátku aŽ do současnosti vystoupili áci místní
školy s kultumím programem a otevřel se hlavní vchod pro všechny
příchozí. Všichni si mohli prohlédnout celou budovu a v kaŽdé mísr
nosti byl někdo. kdo příchozím lyprávěl a ukazoval' čím škola Žije.
V druŽině paní rychovatelka mě|a pro všechny připrar'ené puzzle. ve
školce byly připravené kříŽovky (nejen) pro nejmenší, v I. třídě paní
učitelka prezentovala intcraktivní v..i'uku a ve II. třídě běŽela smyčka
o historii tatobitSkého škoIství. V expozici Stará škola povídal pan
ředitel zájemcům o době minulé, ale i o současnosti. Na závěr bylo
pro všechny připravené malé občerstvení. Soudě podle ohlasů' od.
poledne se podařilo a všichni odchiízeli spokojeni domů.

t:)



Pokud jste se prohlídky školy nemohli zúčastnit nebo jste ji
zjakýchkoli důvodů nestihli a rádi byste se S tatobitskou školou blíže
semámili, navštir,te nďe webové stnínky (www.skola.tatobiry'cz), kde
je pro Vás připravena virtuální proh|ídka.

A dále jsme plavali v tumovském bazénu, bruslili v Lomnici nad
Popelkou, účastnilijsme se na rozsvěcení vifu-ročního stromu a s tím
spojených trhů, proběhly besídky a tak dále a tak dále. A co bude
dál? Pevně věřim, Že mi elán r'ydrží a bude toho opět dost. Zvlášt..
kdyŽ tujsem obklopen milými, pmcoviqlhni lidmi.

Na ávěr mi dovolte poděkovatjim_ paním učitelkrím Mileně Ka-
šové a Ditě Jarošové zaceloročně r1Íbomou a zodpovědnou práci (oš.
klivá Íiáze, ale nenapadá mě nic. čím bych to q'jádřil lépe pracuj í
opravdu najedničku s hvězdičkou). SIečně Romaně Švitorkové zaho-
dinyangličtiny u nejmenších. Pani Šárce Koiínkové za vedeni kouŽku
ručních prar,í. Jiřímu Zýkovi a Ladislavě Sebkové. díky nimŽ fungovaly
a Íirnguj í pň škole s1rcfto\lrí krouŽky. Parrím učitelkiín Věře Tomešovó
a Vlastě Illubučkové za pníci ve školce. Ivetě PospíšiIové a Daně Hoš-
kové za chutnou ktmi a naprosto bezproblémový clrod školní kuchymě
(víte například, Že nad ránec suich povinností pňpravuj í denně dietní
stravu pro Áďu s Pepou a umoŽňujíjim tímto stravovat se ve škole?).
paní Bakešové za provoz a panu Bakešovi za teplo. Jsme všichni? Ne-
zapomněljsem na někoho? Ve škole ano ale dík patři i pracovníkům
obce za bleskové drobné pomoci. Všem nrístním spolkům, které nrirn
pomiiňají v organizaci a dokazou přiloŽit ruku k dílu'jeJi třeba. Spon-
zorum' díky kteým máme nejen nové hračky. Dík patří i varrr všenr'
kdo pomilháte každodenní neviditelnou pncí udrŽet školství v Tatobitech
a umoŽnit dětem vzdělávriní v knísném prostředí. Ato je vše. Vlastně ne
_ speciální dík patří paní starostce Lence Malé zato, žeje,jakáje.

-|akŽeještějednou _ děkuj i za rok 20l 5 a pevně věřím ,že vydrží-
me v nastoleném tempu a i nasledující rok 20l6 bude úspěšný, poho-
dový a usměvavý. Ať se i Vám daří, at'jste všichni zdraví, št'astní
a bohatí _ alespoň na zrížitky a dobrou náladu.

Mgr. Pavel Vaněk' ředite| ško|y
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AKCE VLEDNU

po 4. l . zahájení r^-h-rky po VÍinočních pn2dninách
út 5. I. logopedie
st ó. l. Berušky Tři králové
st 6. 1. bruslení v Lomnici nad Popelkou
pá l5. 1. od l4:00do l6:00_zápisdoško|y

(dopoledne Den otevřených dveří ve školce)
st 20. l. bruslení v l,omnici nad Popelkou
ílt 26. |. logopedie
čt 28. I. po|o|etni qsvětlčení
pá 29.|. jednodcnní pololetní prazdniny ve škole
pom. jarní pnizdninyve školejsou užod 8. do 12. února 20ló!!!

ZAPIS
do |. ročníku Masarykory základní školy a mateřské školy

v Tatobitech pro školní rok 20l 6/ 20l 7
se koná v I. třídě (v l. poschodí)

v pátek 15. ledna 2016 od 14 do 16 hodin.

Zapsány mohou být děti. které dovrší do 3 1 . srpna 201 6 šest let
věku. Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dí.
tete.

Pokud se rodiče s trvalým bydlištěm v obvodu školy (tj. obce Ta-
tobity, Zlábek a Radostná p. K.) rozhodnou dát zapsat dítě dojiné
školy. oznámí tuto skutečnost ústně do 12. |edna 2016 a písemně
to potvrdí do 15. února 2016 řediteli Masarykovy zríkladní školy
a mateřské školy v 

.Iatobitech.

Mgr. Pave| Vaněk' ředite| ško|y
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Gratu|ujeme |ednovým jubi|antům
60 let o Šrárka Prokešová. Volavec 5

Silvestrovský a novoročni kvíz

l) Co znamená jméno Silvestr?
a) stříbmý muž
b) muž' kteý miluje Sylvii
c) mů z lesa
2) Jak s|aví Češi obryk|e přichod
Nového roku?
a) připíjej í si tequilou a skáčou přes stůl
b) připíjejí si šampaňským a dělají oh-
ňostroje
c)jedí řízky a zpívaj í Ach synku' synku
3) Jaké jídlo je typické pro české
si|vestrovské os|arry?
a) krevety
b) ovar s křenem a hořčicí
c) bramborríky
4) Jak se řílui Si|vestru v Japonsku?
a) OMISOKA
b) osrAK
c) KOSIMO
5) Jak |idé os|avují Si|vestm v Brazilii?
a) chodí na p|áŽe a zahrabávají se do
písku

b) oblékají se do červené barlry
c) skáčou přes sedm mořských vln
a věří, Žejim to přinese štěstí

ó) Jaké jid|o bychom mě|i jist na
Nový rok k obědu' abychom mě|i
v novém roce hodně peněz?
a) rizoto
b) čočku
c) koupy
7) Co znamená zkratka PF' kterou
|idé piší na novořočenky?
a) pour feliciter (pro štěstí)
b) per famoso (pro slár'u)
c) poor favour (pro laskavost)
8) Co je to novoroční předsevzetí?
a) úkol, kteý si člověk dá a chce ho
v novém roce splnit
b) úkol' který člověk od někoho dosta-
ne. a musí ho v novém roce plnil
c) pověra, že v novém roce se splní to'
o čem se člověku zdá v noci ze Silvestra
na Nový rok
9) Na jaké datum připadá Nový rok
pod|e ju|iánského ka|endáře' ktery
uznává pravoslavná cirkev?
a)nal.ledna
b) na 6. ledna
c) na 14. ledna

'q G'D (t's G 's k'1 (t :varaa
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V lednu nebude prováděn výoz biopopelnic.
o (6'D (g'D 0'q O
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