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Informace obecního úřadu:
- úřední hodiny: kaŽdé pondělí od 19:00 do 21 :00

- telefon: 481 320 153,724 179 787
- e mail:
- www stránky: www.radostna.cz

V květnu bude prováděn qývoz biopopelnic v úterý3.; l0.; 17.

a 24. 5. 2016. V útery 3l. 5' 201ó se svoz neuskuteční.
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na

dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém
předstihu' nej|épe v pondělí večer.

Nastálo (od dubna do listopadu)je umís-
těn volně přístupný kontejner na bioodpad
(nralý oranžor,y) u budory obecního úřadu na

Pustině. Zdeje moŽné odkládat pouze bio|o.
gicky rozložitelný odpad rost|inného pů.
vodu.

Děkujeme, Že třídíte odpad.

Předvečer l. máie
Krrísný,ještě slunečný a teplý podvečer byl 30. dubna2016'když

se na návsi začaly schazet děti s rodiči, aby odsud odešly,'lampiono-
vým pruvodem.. k vatře s čarodějkou u rybníka. Kluků a holek bylo
36 + rodiče. Na začátku obdrželi všichni lampion, medaili a svítící
náramek, aby se nám po setmění neáratili. Pruvod dorazil k rybníku
lehce před 20:00 hod. Děti, které nrěly do soutěŽe koště ho odloŽily
a porota Z přítonrných nezúčastněných lybrala nejhezčí: l . místo To-
mášek Kónig; 2. místo Adam Cigla; 3. misto Alenka Háchová, ani
zbylé 4 děti nezůstaly bez malé odměny. Vuřt a limo je přece samo-
ďejmostí a děti byly spokojené. Ve 20:20 ,,hlavnípalič.. Radek Svo-
boda zaŽehl vatru, která hořelaještě ve 22:30. Carodějka sfoukla
v mŽiku oka. Děkujeme Hance Svobodové, Žeji s dě1mi tak hezky
připravila. Děti radostně přihlíŽely ohni a ryřádily se na hromadách
kamenů. občerstvení pro dospělé fungovalo téměř do půlnoci
- A PAK . všichni hrrní pod rozkvetlou třešeň. Douf,íme, Že si to všichni
uŽili a že za rok se zase sejdeme a společně oslavíme přicházej ící MAJ.
PoděkovríLrrí patří téŽ [,eoši odhánělovi, Že zajistil nekomplikovaný
provoz, co se týče el. proudu. Jana Mužíčková' SDH Lestkov



bude proveden
v neděli 5. června 2016

l3.55 - 14.05 hodin na Pustině před obecním úřadem
14.l0 - 14'20 hodin v Lestkově u prodejny smíšeného zboži
l4.25 _ l4.35 hodin naVolavci na návsi

Sběr bude prováděn pojízdnou sběmou, která bude přistavena
podle časového rozpisu. odpady budou přebírány kvalifikovanými
pracovníky společnosti Severočeské komunální sluŽby s.r.o.

Více inÍilrmací poskýne obecní uřad nebo přímo pracovníci Sevc.
ročeských komunálních sluŽeb s.r.o. na lelefonním číslc 483 3 l2 403.

odečet stavu vodoměru
V průběhu nrěsíce května provede pan Jan St'astný st. pravidelný

odečet staru vodoměrů. Účet za voduje možno zaplatit
' v hotovost'i při odečtu panu Št.astnému
. v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadu
. beáotovostně na účet obce č. 157008633/0300' Při platbě uved'te

pětimístný číselný variabilní s1rrnbol. kde
první číslice určuje část obce l : Kozákov, 2 - I,estkov,

3:Volavec,4-I,oktuše
druhá číslice určujc typ poplatku _ v tomto případě 0 : voda
poslední ři číslicejsou Vďe číslo popisné, pokud nemáte římístné

čp. doplňte nuly . např. čp. 4 : 004
Příklad: variabilní symbol pro platbu za vodu

zLestkovačp.4:20004
Cena vodyje stanovena na l5 Kč Za m]. Stejná

cena zůstiívá i pro nastavající zúčtovací období.
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Sbor
dobrovolných hasičů

Lestkov
oznamuje, Že první schůzka dětí (0 l 5 let)' které by měly

zájem reprezentovat náš sbor na okrskové soutěŽi v hasičském

sportu, se koná v neděli 8. 5. 20l ó od l 7:00 hod na louce ,'za
krámem.. v Lestkově. okrskovou soutěž v letošním roce pořádá

SDH Vesec v sobotu 4. června 2016.

Z kronikv lestkovské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přes-

ně tak, jak jsou zapsány v kronice'

PAMĚ].N i KNII IA oBCE I,[1SKoVA
LETA I93O

Poměry v obci: Na opral,u ces1 přijato na živelní pohrornu a bylo
rozdělěno l7 000 korun. Přes Kozákov cestu 700 kč, na obec Lest-
kov a pod sady 600 kč. na Zelinka k Podveseckám 400 kč. Přes

Kozákov se přidalo z obecní pokIadny.

Stavby: Kvapil Ceněk na Kozákově č. 8 zvednul střechu. Kudr.
náč Jan na Kozákově č. 2 přestavěl domovní a chlévy. Staněk Jan
v lestkově č. 44 přestavěl domovní a chlér'y rozšířil. Jínoví v hostinec

č. 7 přest. chlev, sál rozšířil' na náves světničky. Mazánek Jose|č. 4

v Lestkově přest. chlev.
Vodovod: Nasledkem suchem občanstvo po zra|é úvaze přistoupili

ku stavbě vodovodu. Na r"-finěření byl ing. Prďzleraprameny koupeny

na pozemků Jana Kudmáče na Kozákově za cenu 4 000. Zijemníkům
bylo povoleno najméno osady že bude se provaděti tato Stavba na

osadu lrstkov Zíjemníci podepsali neáemníkům v]astnoručně Že ne-

budou ničeho ádati a vodovod budou hraditi vodní dávkou nikoliv při-

rr7J<ami. osadapřistoupi co člen se podili s obnosem.



Motory: V tomto roce byli první motory koupené v obcí' Měli
koupené Najman Ladislav č. 37 v Lestkově stabilní, pak Hejduk
Václav a spol pojízdné. Cena benzinu bila za l litr 2, 80 kč litr.

Sk|ářstvi: Nastalá velká stagnace a sníŽení cen Že od l tuctu hru-
šek ktery měl cenu od broušení á 25 korun sníŽilo se Ira 15 korun'

V tomto roce bylavšerlbecnákise ve všem' nejen u niís nýbrž i v cizině.
Přesto ceny obili klesali na polovic avšak prumyslové vjrrcbky stalí.

Drtič na Kozákově: V době podzimní bylo spotřeba mnoho štěrku
na silnicích, obzvlríĚtě linkaTumov a lomnice'jezdili ři firmi. Dvořak
z lomnice' Bičík z Tátobý, Strouhal z Tumova. Aby mohl p. Votrubec
.Iosefz Kozíkova dodávati dosti kamene, tak zřizuje nově stavěný drtič'

Lom: Zapanování Karla IV. V roce l450 (?) byl otevřen lom na
dobyvárrí polodrahokamu' nyní na pozemku p. l..rantiška Kudmáče
č. 27 na Kozákově byli v roce l928 nalczené a počalo se v nich do-
Iovati' coŽ letošnílro roku toho nechali následkem tím Žc kámen pro
dnešní dobu.jest bez ccny. Tyo lomy se nachrízejíjeden nad slavbou
obytného domu a druhý před okny as 20 metrů od stavby.

obyvate|ů: Koncem roku byl počel obyvatelů a bylo sečteno .. ..
stoho dělnictva 45 osob, Živnostníku 42. zaměstr-ranců 1 8 a iiní l0

Ško|stni' Stavba školy byla por o|ena Že musi býti do výueování
školního roku l 93l a 32. Pozemek by| zase určen na pozemků obča-
na Frant. Mlcjnka č. 3 l a tento ZaSc \Tměnil občanem Frant. Hejdu.
Kem c- I /.

Cirrnost vzdělávací byla nrísledující. Hasiči sboruv Lestkově po-
řádali přednášky 3' Kozákovsky před. 4, Těl. Jed. Sokol 4 a dohro-
mady proslovů l 6.

Dívadlo pořádano 1 , Akademie l, zábaly večemí spěv 2.
Knihovna: počet zvazků l 80 kusů' čtenářů 45, vypůjčky 256.

rydáLní 350. příspěvek obce 260 korun.
Vzdě|ávací činnost: Výchova: Sbor dobr.hasičů v l,estkově spo-

lůTěl.Jcd.Sokolapodalí Žádost k osadnímu úřadu o pro pujčenínávse
pro hříš1ě v Lestkově. Zjezddobr.hasičů v Kozákově odbývali dne
6.července Župní sjezd přítomní by| okresní ředitel p.vrch. rada Šner-
houský a byli 3 členové odměněny medaily za 35 40 roku ve sbor
trvající. V ten den bylo krásnó počasí i tak bya obstojná návštěva.

o

Dne 29. Června nechali si všechny sbory v Župě fotograťovati
a kaŽdý sbor vložil sborovou Íbtogr. do památníku k odevzdzirrí Župn.
starostovi br. FraÍrt. Loumovi.

oslava dne 8 břema b1'la uspořádana osvětovj'rna komisi 80ti leté
párě Presidonta Masaryka jako pnlrího rrašeho ptesiderrta.

Dne 28 března průvod z Volavce do ]-estkova a bylo děcké divadlo.
Dne 6 července byl teŽ průvod oslavor,án z Volavoe.
Dne 28 října byla akademie oslavovaná.
Povětrnost: Zirnní doba začátkom roku byla pěkna. bylo celkem

3 dni bez sěhu. Po novém roce byl největší mráz l2 st. Na začátku
dubna se Začalo Se setím a dol0 července bylo bez deště. tak že
vnivšempodkoákovsko bylo podeschlé. Ve Žních bylo kriísně. Pod-
zím byl deštivy, tak Že se l třetina nezasila. Blesk dne 29 září
o 7 hodině ranní udeřil kříŽový blcsk' tak aŽ l' Klokoči v.|umově
r,Rovensku v Kozákově na Vyskří všade se hlasili Že tam udeřil
a vlastně udeřil na l.rosku do r,e|ké baby. kdc byla na l n]elr rostcna.
Pakdo vánoc nrrzlo a byl poprášek.

Uroda: oscní přezimovalo dobře až nato sucho bylo ktmení málo.
Sypka byIa dobrá. Senínko nebylo Žádné pro stálé deštč. Bramborů
byIo mnohojenže nebylo moŽno po Václavu je dostati a konečně
mnozí občanéje nevykopali. Ve sklepách přes zimi v našenr pohoří
moc se skazi|y, někomu skoro všechny. l v zimní doběje museli pře-
bírati. ovocc nebylo žádne' mohlo se na zahradách počisti na kusine-
chcili na kg. Stromy rychle usichali a švestkové byli i mniškovou puk-
lici movu napadeny, tak Že stromy švestkovéjsou vesměs suché. Ceny
obili šli pod normal po Žních. Pšenice l30 kč. Žito 80, oves 80' bram-
bory l5 - 20.

Zviřectvo: Cena dobytka k podzimu značně klesla. hovězi prů-
mčr ze 7 korun na 4,50. vepřovy ze 1 l korun na 6 korun Živé váhy
rrásledkem mnoho brarrrborů a hniti vrhhli se pěstitele na ohov vepřů.
Tak tuto zimů se na 50% po domácku r,ysekávalo. Býci V tomto roce
byli držitelé býku Najman l,adisl. č' 37 v Lestkově býk česká červín-
ka, a bemskohanacký. Drozen Václav z Kozákova č l4 bernsko-
hanacky a Mlejnek Čeněk Kozákov č l 0 domáci' bylo zapsáno 2 l l
krav a byla snlluvena smlouva paušálu na l300 kč najednu krávu



20 kč z krárry. Mlekďení bylo zaloŽeno okresní pro Tumov. V naŠi
obci přístoupili členové Najman L. č 37, Kněbort Fr. 26., Hejduk
Václ.4ó. Hejduk St. 55. Pekař Vác. e 7, Sírek Josefč 9.

Všeobecné poměry: Výstava byla v Železném Brodě uspořádaná
úkraiinská od 20čen'rra do l0 srpna. Výstar'a byla bohata na sklo vŠe-
ho druhu. očekávalo se Že pnimysl skelrrý se zvyší a přesto byla velka
nezaměshranost. Nasledkem té krizi bylo mnoho dělnictva podporová-
no od statní pokladny a zbírkami. Pak byli podpořeni statem veřejné
stavby všeho druhu a tím Že dělnictvo dost.alo 8 10 korun denně.

Můzeum byl prc okres Tumovshý založn tohoto roku ElekEisace byla
proudu z Rovenska do Zahoří a Spďov spojena. Připojka Zemov Kotel-
sko, d.ile Roudný Radvanovice, pak l,oučky Chutrrovka FLachoúoe.

Vila u kostela v Tatobítech byla základem dostavěna. Vodovod
v Tátobitech byl sesílen na 90 000 kč. Asťaltování silnice bylo zapcr.
čato od Tumova k I'ibercí a k Boleslavi.

V Lestkově dne l0 ledna l 93 l . Naiman Ladislav. kronikař t. č.
Mg.. Mi|ena Kašová

AAA/\/\,\ /\ A A /\ '\ /\A /\ /\ AA /\ A/\/\ A A/\

v

Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole.
Duben byl ve znamení kultury.
Kultumě jsme áli dfty trrmovskému divadlu školríci bylinapřďsta-

vení Hudební pohrídky pro děti. V květnu čeká školríkyještějedno ďva.
dlo a i Berušky lryrazí za kultrrrou na pohádku Nápady myšky Terezky'

30. duben je ve mamení čarodějnic a arri myjsme nezapomněli.
V pátek 29. dubnaBerušky i školáci na školní zalradě skotačili, hráli
si, pobíhali v maskách, soutěžili, plnili úkoly a na ávěr opekli vuřty.
odpoledne pak byloještě čarodějnické veselí připraveno pro rodiče
našich Berušek a ájemci si mohli qrobit knísnou čarodějnici.

8

V pniběhu dubnajsme také lymalovali šatnu a umývrírnu v MŠ.
Díky vstřícnosti pana Št'astného mrlLrne i nové nástěnky' za které mu
moc děkujeme@

V dubnu proběhly přij ímací zkoušky na víceletá gyrn nánia. obě
naše žákyně Lucie Kořínková a Anežka Bakešová při zkouškách
uspěly a od zríří budou sfudovat na Gyrrrnríziu Semily. Moc jim touto
cestou gratuluj i. Z trlediska statistiky mohu konstatovat, žej sme jedna
z mríla škol (možná i jedináo) v republice, kde se všichni Žáci páté.
ho ročníku dostali na víceleté gyrnnriaium @

A co nás čeká v květnu?
Největší květnovou akcí budejiž deváý ročník regionální vlastivěd-

né soutěže V|astík. Letos proběhne ve čtvrtek 5. a v pátek ó. květ-
na a zúčastní se ho dvanáct |ýmů. Douíiím, Že se niírn podďí vše zvlríd.
nout a všichni budou opět spokojeni' budou na Vlastíka vzpomínat
v dobrém a do naší krásné vísky se s radostí Vracet, at'už v pořadí
ýmů dopadnoujakkoli@Zbylí školáci, kteří nebudou soutěŽit, budou
mít niíňradní program nrenší ýeý (nejen) do okolí. Přípmva na akci
bylajako každoročně velice náročná a chtěl bych poděkovat vŠem,
kteří nás podpořili Íinarrčně nebo cenami pro všechny účastníky.

Kromě q/še zmíněnóho nás čekají i další akce'
5. _ ó. 5. Vlastík 20ló

9. 5. sKoLKA_ divadlo Nápady myŠky T.erezky
10. 5. logopedie
12. 5. ŠKOLKA besidka pro maminky
16. 5. divadlo_o Balyrrce, dobrém štěněti
17.5. ŠKoLKA návštěva knihovny
18. 5. Karel IV. na Stránově
19. 5. podání Žádosti pro přijetí do MŠ
20.5. Děti vitajíjaro letos u nás
24.5. ŠKOLKA koněuPoláků
31. 5. ŠKoLKA-tajný qilet
31. 5. logopedie

Mgr. Pave| Vaněk' ředite| ško|y
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UPOZORNENI - PRIJIMANI DETI DO MS
Ředitel Masarykory zák|adní školy a mateřské ško|y Tato.

bity' příspěvková organizace v souladus platnou legislativou ozna.
nruie. Že Zádosti o přijetí k předškolnínru vzdělár'aní (moŽ-to stárnout
ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské školc) ie
nutné závazně podat dol9. 5. 20ló.

V souladu s ustanovením $ 36 ods1. 3 zákona č'500/2004 sb.'
správní řád omamuji, Že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti

o přijetí k předškolnímu vzdělávzílrí podle $ 34 odst. 3 zríkona č.56l /
2004 Sb., o předškolním' základním. středním. vyššim odborném
a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako ákonnému zistupci dríLrra moŽ-
nost r)'jádfit se k podkladůrrr roáodnutí, a to v budově mateřské školy,
jejíž činnost r'ykonává Masarykova základní škola a mateřská Škola
Tatobity' příspěvková organizace' a to v kanceláři ředitele Školy dne
24. 5. 2016 od l0:00 do l2:00 hodin.

V souladu se starrovenými kritórii pro při.|ímriní do mateřské školy
(viz. web. úře<lní deska a nástěnka MŠ) a d|e správního řádu vydá
ředite| Roz|rodnutí nejdéle do 27. 5. 20l6. V tento den od l0:00 do
l 2:00 si Rozhodnutí budete moci wzvednout osobně a seznámit se

s výsledky řízení. Mgr. Pave| Vaněk' ředitcl škol1

TATOBITSKA TISICILETA LIPA
Dne 20. 4. 2016 v,l8'30hod. v Bruselu proběhlo slavnostní

lyhlášení Evropský strom roku 20l6.
Na úvod bylo představeno všech l 5 stromů Dvropy.
Po proslovech sp onzoril a organizátoru této ankety došlo k lyhlá.

šení ankeý. Byla ryhlášena pouze prr'rrí tři místa.
Po lyhlašení třetího místa _ Hrušně z Bošáci nastalo veliké a krris.

né překvapení vyh|ášení druhého mista _ Tatobitská tisíci|etá
|ípa!!!!

l0

Celkový počet hlasů - 43 451 !!!!
Lípa z Tatobit uspěla v Evropě!! !

Tisíce lidí jí pomohli k druhému místu _.|atobitská tisícilet.í lípa
jako loňský vítěz národní ankety Strom roku postoupila do meziná-

rodní soutěŽe Evropský strom roku 2016. Pořadatelé v bruselském

Cercle Gaulois zveřejnili qýsledky internetového hlasovarrí, v němž lípa

Z ]atobit ZíSkala stříbro s více neŽ 43 tisíci hlasy. Stala se tak zatím

nejúspěšnějším českj'm stromem za dobu šestiletého trvání evropské

soutěže. Do hlasovrtní se zapojilo téměř230 tisíc lidí' zlato letos putu.

je do Maďarska. BliŽší informace o Evropském stromu roku jsou

dostupné na www.treeoft heyear.org.

Intemetové hlasovrfuí probíhalo po celý únor a účastnili se ho vítězo-

vé narodních kol z patnácti evropských zcmí. Reprezentantka Ceské

republiky _ 650let star.r{ lípa zTátobit na Semilsku_ se sv.-frn příběhem

vybojovala v silnó konkurenci druhou příčku. ,,Z umíStění lípy máme

velkou radost. Čeíí Zástupci v minulých rďnících soutěŽe oblykle ob-

sadili páté misto. Poděkování patří zejména obyvatelům Tatobit, kteří

dokríza|i příběhem lípy oslovit a zaujmout českou veřcinost,..řek]a ko-

ordinátorka ankety Strom rokuAndrea Krupová z Nadace Partnerství.

(příEh lípy: htlp://www.treeo11heyear.orýCzech-rcpublic)

Vítězem evropské ankety se stal s téměř 73 tisíci hlasy dub z nra.

d'arské obce Bátaszék. Dub roste u kaple postavené v období moro.

vé epidemie. Strom a kaple chrání obyvatele obce, kteří Zde našli

útočiště během povodní v roce l956. Podle místní tradice se pro za-
jištění bohaté úrody hroz'nového vína musí kmen stromu kaŽdoročnč

pokapat vínem. Cenu od dřevosochďe Mar1ina Patřičného navrho-

vatelům vítězného stromu předal europoslanec Pavel Poc a ástupce
loňského vítěze tleiki Hzurso.

.lhtobitskou 
lípu ocenili partneři soutěže Sabine von Wirén.Lehr ze

společnosti Tetra Pak a Thierry de l, Escaille z ELo.
Třetímu stromu v pořadí' hrušni z Bošáci na Slovensku, poblaho-

přáli Darriel Calleja Crespo' generální ředitel pro životní prostředí E'v-

rooské komise. a ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

il



1irtobitská lípapostoupila do evropského kolana zríkladě vítězství

v anketě Strom roku České republiky. Další ročník tohoto charitativ-

ního projektu odstartoval a kdokoli nrůŽe do ankcty nominovat svůj

oblíbený strom. PříleŽitosti by se měli chopit zejména aktir'ní lidé' školy.

spolky i obce. které chtějí pomoci stromům ve svém okolí. Díky finá-

lovému hlasování totiŽ mohou získat pcníze na ošetření stromu výsad-

bu nových ncbojejich propagact.

lnfornrace o anketě Evropský strom roku: www.trecollheyear.org

FotograÍie všech fi nalistů ke staŽení: http://treeofthe1'ear.oýPro-me-

dia.aspx r.rcbo

hltps ://wu,w.ťacebook.com/Tatobitská-'f i síci letá-l ípa-STR()M -

ROKU-2015
DĚKUJEME vŠEv' rrpŘÍ HLASoVÁNÍM PoMoHl,I

ISÍCILE.l't] I,ÍPĚ ZÍSKAT
2. MÍsTo v EVRoPSKÉM sTRoMt] RoKU 20ló!l!
obec Tatobity u příležitosti ankety Stronr roku a l]vropský stronl

r<rku dala zhotovit TUR|ST|CKÉ ZNÁMKY, TUR|STICKÉ NÁ-
LEPKYATURISTICKÉ V|ZITKY. které jsou k prodejinaobec-

ním úřadě a na čerpaci stanici KoNTAKT Tatobity.

PřiId'te si poslechnout geologickou historii Kozákova' Tatobit
a Ccskóho ráje od bývalélro vedoucího katcdry UK PF v Praze.
kterýje nejen dokonalým znalcem našeho kraje, ale ijeho l'elikým
příznivcen a obdivovatelem. Na jeho prochrízkách .|ste 

jej mohli po-
tkat i u naší lípy. Nrízev tatobitskóho vcčeraj sn-re silypůjčili ze stej no-
jmenné knihy tohoto význan-rného geologa a biologa.

čtvrtek 26. května 20|6 v 19 hodin
v salonku restaurace U Studničků

Připravujenre: Pátek l0. června
NOC KOSTELU

V 18 hodin v kostc|c sv. Vavřince v Tatobitcch.

Připravujeme: Sobota 25. čer.vna
r0LET (2006-2016)

SLAVNOSTI LiPY
Se.ideme se u .,tisícileté..lípy ve l4 hodin..

Podrobný program přinc'scnte y f gy1lnaúm t,íslc hibrmúčku.

l Skautské středisko I,ípa Vás srdečně zve na I

DE T SK Y D E N
!
i xronÝ sE KoNÁ V NEDĚL| 5. června 200ó VE 14 HoD.

! NR r'ttl BAL()VEM l|ŘlŠT| V TAToB| fE(.||
l v případě nepiimivého pďasí se dětský den koná na *íle KD.Iátobiq' !
L;;------:---- ---J.r

oBČANsKÉ sDRUŽENÍ DĚDINA VÁS ZvE NA:
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poÍádá zájezd' do Polska na téma

Zák|adní organizace Českého zahrádkářského svazu v Thtobitech

Progmm:

l/ lrízeňský park v Cieplicích
2/ historický střed města Jelenia Góra
3/ kntká prcchrízka v zámeckých parcích zrirrrků Wojanov a Lomnica
4/ prohlídka kostela Wang / přenesen z Norska /

5/ park miniatur v Kowarec

organizační pokyrry:

Od.iezd z Lomnice nad Popelkou v 05.30 hodin od muzea
odiezrlz Tátobit v 06.00 hodin z parkoviště u obecniho úřadu !!t
odjezd z fumova r 0ó.20 horlin _zastár'ka ČsAD u Bi||}

Předpokládaný návratje rnezi 20. a2l. hodinou.

Cena zájezdu:

- zahrádkáři
- rod. přísluŠníci zahrádkrířů
- děti do 10 let zdarrna. do l 8 Iet
. ostatní

Recvklovat ie neien správné. a|e také snadné
Dojedenáctého roku fungováni vstupu.je v roce 20l6 v Ceské re-

publice systém zpětného odběru a recyklace lyslouŽilých elektrospo-
třebičů. Je to stejný systém, j ako ve zbytku Ewopy. Každý z niís můŽe
díky němu zdarma odevzdat svá vyslouŽilá elektrozařízení na místa
odběru s tírn. že budou řádně zrecyklována.

ELEKTRowIN, největší český kolektivní systém pro sběr a re-
cyklaci elektroodpadu. uŽ vytvořil na l3 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř l 5 000 000 r,yřazených
elektrospotřebičů o hmotnosti více neŽ 245 000 tun.

Dos|ouži|o i vám doma některé e|ektrozařízení? Nelyhazujte
je do běŽného komunáIního odpadu. odloŽe.je na sběrné místo. od-
kud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále
poslouŽí při výrobč nových spotřebičů.

Sběmá nrísta. kam muzete vyslouŽilá elektrozaňzení odloŽit:
. Sběrné <|vory měst a obci na nich můŽete spotřebiče ode-

vzdat bez ohledu na místo bydlištč.
- Prodejny e|ektro prodejcij sou povinnipřer'zít staré spotřebi-

če při nríkupu nolého zboŽí systémem ,'kus za kus,.. Podle novely ziíko.
n4 která začala platit rra sklonku roku 20l4, musej í obchody s prodej ní
plochou vě1ší neŽ 400 nr odebral i malý spotřebič,jehoŽ rozměry ne-
přesahu|e 25 centimetru. aniŽ byste byli nuceni koupit si nor'y.

- Vybranó scrvisy rovnčŽ odcbírají spotřobiče k recyklaci.
V rámci projektu 

''.Isem 
zpět.. wwwjsemzpet.cz můŽete dokonce

pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně lirnkční elek-
trospotřebič' a ten projde přísnými zkouškami, můŽete ho Věnovat
některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí'

. Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také uŽ
vícc ncŽ l 000 hasičských sborů po celé republice.

- Mčsta a obce podle ákona muse jí nejméně dvakrát ročně zor-
ganiztrvat svoz nebczpečného odpadu. do kterého patří i lyslouzilá
clektro:zrřízení.

Společnost ELEKTRoWIN také organizuje akoe. při nichž mů-
žete za odevzdaný spotřebič získat dárek _ napřiklad v podobě sler,y
na vstupném do Zoo nebo do muzea. Sleduj1e proto pozomě inter-
ne1ové stránky www.clcktrowin.cz a Íácebookolý profil Recyklace
je Iegrace' kde najdete VŽdy aktuální infomace.

150'- Kč
l90.- Kč
50.. Kč

250'- Kč

V ceně zájezdu.je započítáno připojištění na cestu do zahraničí'
Na r'stupy do zámků a zahradje potřeba počítat s polskou měnou.
/asi 80- l 00 Zll

Průvodcem celého zájezduje pan Ladis|av Kouc|cý.

PřihláŠky přijímá p. Ing. Pravoslav Valný telefon: 48l38l 1 8l
nebo 602453903.

Zájezd se platí při přihlášení !!| Uávěrka přihlášekje 24. 5. 20l6
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Společenská rubrika

GratuIujeme květnovým jubi|antům
90 let o Jarmila Bičíková. Kozakov 14

6\.'c!.!6\9.\'6\,.\'cY,.Ý6\96\,.\J!.\9.v

l. Dokážete obrazce nakeslit iedním tahem?

2. Logická úloha _ Ko|ik je hodin?
Kolikje teď hodin, pokud čas, kteý uplynul od poledne' tvoří

třetinu času, kte4i uplyrre do půlnoci?

K?Se n t;

t.

$ffi

/\
lw\

Od l 5.00 do 21.00 zbýrá 9 hodin. Jedna2. Nyníje l5 hodin'
lřetina z devíííje 3' od
tak.ie I 5:00.

poledne (12:00) uplynuly tedy 3 hodiny, a


