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- úřední hodiny: kaŽdé pondělí od 1 9:00 do 21 :00
-tefefon: 481 320 153,724 1'19 787
- e-mail: box.
- www stránky: wwwradostna.cz

V červnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé útery tzn.
7,; 14.;21. a28.6.2016. Svoz bude prováděn ráno, proto přr-
stavte hnědé nádoby na doslupné místo u své nemovitosti
v dostalečném časovém předstihu, nejlépe
v pondělí večer.

Nastálo (od dubna do listopadu)je umístěn
volně přístupný kontejner na bioodpad (malý
oranŽor,ý) u budory obecního uřadu na Pustině.
Zdeje možné odkIádat pouze bio|ogicky roz-
ložitelný odpad rost|inného původu.
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VEREJNE ZASEDANI
ZASTUPTTELSTVA OBCE

se koná ve čtvrtek 16. června 2016
od 20:00 hod.

v budově obecního úřadu
Radostné pod Kozákovem (na PusÍině)

Děkujcmc, že třídíte odpad.

Jak ie to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí zna-
menaji i lyřizování cestovnich dok|adů. Co všeje potřeba zař!
dit při cestování s dětmi? Vědě|i jste napřík|ad, že i děti mohou
do č|enských států Evropské unie a da|ších vybraných evrrrp-
sIých zemi cestovat na v|astní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti |evnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či

do horza hranice Ceské republiky. Pro cestovifurí s dětmi do zahraničí
jiŽ čtvr!ým rokem platí, Že i dítě musí mít vlastrrí cestovní doklad,jeli-
koŽ v roce 20l2 došlo naříz-enim Evropskó unie ke zrušení možnosti
cestovat na Zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovŠenr
neznamená. Že sejim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti do-
volená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do l 5 let totiŽ
stoji 100 Kč a dobu platnosti rná stanovenou na 5 |et.

Vzhledem k nestabilní bezpečnoshí situaci v někteýh zrmíoh, kte-
ró byly dlouhodobě nrristiokými destinacerni, jako například lls,pt nebo.lurecko, 

se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě'
a protojistě potěší moŽnost cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským prukazem. Natenje nyní moŽné lycestovat do zemí Ev-
ropské unie a takó doAlbánie, Bosny a Hercegov iny. Čemé Hory. Make-
donie, Norska, Srbska' Svýcarska a rra lsland' Cena za r,ydání občzur.
ského průkazu pro dítě do l 5 letje 50 Kč a dobajeho platnosti 5 let.

Cestovní dok|ady jsou hotové do 30 dnů
o vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě

do |5 |et žádá zákonný zástupce' tedy zpravidla rodič' kterému sta-
čí s dítětem zajít na nejbliŽší obecní úřad obce s rozšířenou působ.
ností. K Žádosti, kterou na místě zpracuje úředník' není nutné při-
kládat fotografii; úředník pořídí Íbtografii dítěte přímo na úřadu při
podání Žádosti. Při podání žádosti zríLkonný zástupce předkládá svů.|
průkaz totoŽnosti a rodný list dítěte. V případě, Že má dítě vydánjiŽ



pIatný občanský průkaz ncbo cestovní doklad. lze tento předloŽit
místo rodrrého listu.

I-hůta pro r'ydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
ma\imálně 30 dnů. V případě vycestování r' kratší lhůtě neŽ 30 dnůje
moŽnó poŽádat o rydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtč 6 pracov-
ních dnů; tento úkonje ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. BliŽší inlbrmacc k r,yřizování osobních dokladů lze nalézt
na webu Ministerstva vnitra na adrese: wwrv.mvcr.c/clanek/osobni-
doklady.

Informací není nikdy dost
V případě. Že má dítě cestovat nrimo El'ropskou unii' doporučuic-

nre se předcm inťotmovat u zastupitelského úřadu daného státu,jaké
jsou podnrínky r,stupu, pobytu a i'rycestování s nez|etilým dítětem. Je
1aké třeba dát Si pozor na to. Žc některé státy mimo B\'ropskou unii
nrohou lyádovat určilou minimální dobu platnosti cestovníI-ro dokla.
dupři vstupu najejich územíncbo ukončení pobýu ncjčastě.jičiní
pozadovaná minimální doba platnosti ó měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lZe ZjiStit u Zastupitelskóho úřadu daného státu' popřípaděje lze naléa
na webu Ministerstva zahrarričních věcí llqv.mzv.cz v sekci ..Cestu-
jcme.. a dále v čiísti ..Státy a úZemí inÍbrmace na cesty...

Mgr. Jana Vildumetzová,

6$} náměstkyně ministra vnilra
tfis pro řízení sekce veřejnó spráry

Ťru
i I I ;;l

v neděli 5. června 2016

l3.55 - l4.05 hod. na Pustině před obecním úřadem
l4.l0 _ 1.t.20 hod. v Lestkově u prodejny smíšeného zboží
14.25 - l4.35 hod. na Volavci na návsi

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

Přijímány budou nás|edujíci druhy odpadů:
- I,éky všeho druhu včetrrě mastí
- Domácí kapalné i tuhé chenrikálie (ředidla, kysoliny. louhy, vy-

vo.jky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin. hubcní
plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené !!!

- Zbytky starych barev, obaly od barcv
- 'l.e|evizory ledničky. zrířivky
- Všechny dru\ akumulátoru včetně e|ektrolyu' baterií a článků
- Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
- olejové filtry a další zaolejovarrý materiál
- !!! NE PNEUMATIKY !!!

Způsob přebírání odpadů:
l. odpady budou předávány občany na stanovišti osobně pra-

covnftům zaj išťuiíc ím sběr. Jezde zakizríno odk|ádat odpady před
příjezdem mobi|ní sběrny!

2. občarré předloŽí před předaním odpadu občarrský prukaz. podle

kterého bude zj ištěna adresa.

3. Nebude přijat odpad, ktery bude umistěn na stanovišti
před příjezdem mobilní sběrny nebo pojejím odjezdu.

4. Sběr bude probíhat pod dohledem ástupce obecního úřadu.

Více informací poskyne obecní úřad nebo přímo pracovníci Seve-

ročeských kommálních sluŽeb s.r.o. na telefonním čísle483 3 l2 403



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

ně tak' jakjsou zapsány v kronice'

PAMĚTNÍ KNIHA oBCE LBSKoVA
LÉTA l932

Zá|ežitosti obecní: Dne l 7. ledna při schůzi ob. zastupitelstva
jednohlasně zvolen na konikářc obce Lestkova František Mlejnek,
truhlář v Kozákově čp. 24.

Za obecního pokladníka svolen Stanislav Hejduk z l.estkova čis.p. 55.

obec ukoupila pozemek' ve výměře 2l aru pro stavbu školy
v Lestkově od Anny Mle.|nkové za cenu 

,| 
5 000 Kč, ktenýáo poze-

mek byl současnč odměřen.
Dne 3. trnorabyli lyslani člerrové m.šk' rady Mlejnek FrantiŠek' Hejduk

Viácl. ačlen ob. zast. Najmarr I 
"dislav k prolrlednutí škoý v Hroneticích okr.

Poděbmdy. Výslďek prohlídlry byl uspokojiý, aprot.o zaielido fŤahy k arch.

Cucovi anehali u něho zhotoúti rrríÓtky a běžný rozočet na školu
Počátkem května začalo se stavbou vodojemrr'jehoŽ stavba si vyŽá-

dala niíklad 320 000 Kč. Vodovod jest majetkem čtyřiceti čísel, tři
z Kozákov4 ostatní z Lestkova, kteří musejí urok a úmor spláceti dle
jednotek jimi stanoven1imi' obec pořídila tři hydranty l v Hoř. lestkově
a 2 v Do|. lestkově. Na vodovod dostali slušnou stiítrrí supvenci.

V květnu byl prodán u okr. soudu v Tumově hostinec u Radostné
patříci Arrně PraŽákové, p. Antonínu Lebedovi krejčímu z Tumova
v ceně as 

'l 
6 000 Kč a zíroveň ukoupil hostinskou koncesi as za 3 000

Kč. Tutéž dobu koupil poštovní inspektorAnt. Zind1 část pozemku
od Maric Mendíkové. Lebeda bývalý hostinec a část starého mlýna
rozboural a r,ybudoval obrovským nakladem nyněj ší modemí restau-

raci a letovisko. Pod restaurací byl pozemek vyvýšen' proto nechal
dělati obrovskou probírku pro vhodné místo pro koupaliště. Rybníky
.vystavěl dva, jeden pro děti a druhý jíž pro p|avce. Zaměstnal ponej-

více dělníky a řemeslníky zdej ší. Pan Zindr na pozemku ukoupeném
rystavěl vilku a zbýek pole zrestauroval na park.

o

V květnu lyhořel hostinec Boh. Bakeše v Kozákově a vystavěn
nový s tanečním sálem' ktery dříve nebyl.

V červnu ryhořela celá usedlost Frant. Kudmáče, ktení sousedila
s domem Václ. Ilájka. Kudmáč na starém místě nestavěl, postavil as

200 m dále na ve|ké vy.lt šenině'
Sokol: Tělocvičná Jednota Sokol, na Všesokolský Slet do Prahy

ryslala dne l . července l 5 členů z nichž 3 cvičili: Frant. Palič, Václav
Palič a Rudol1 Jirouš.

Honitba na Kozákově: Ilonební výbor osady Kozákova prona.
jal honitbu Praizler z Kopaniny za roční nájemné 1 000Kč.

Tento nlk dowšila pohroma na švestkové sbomy. tak Zvanií nršice kNa-
vá k1era se velmi ryclrle mnoála. Osada Lestkov i Koákov koupi|i stříkac-

ky na ničení tohoto hm)zrr' ale arri to nepomohlo, museli se strorrry r'ykárrti.

Celý rok byl přímivý. úroda byla skvělá, ovoce nadbýck' ale za to

nebylo žádného výdělku' proto se hospodářské produkty špatně pro-

dávaly. Cenadobytka značně klesla a zvláště u vepřového, proto cho-

va1eló sami doma maso rozprodávali.

ROK 1933

Udá|osti a poměry v obci: Dne 30. ledna ryhořela celá usa1]os1 .Iose-

fb Šírka v kstko\č. Shořel všecek obrok a ce|ý hospdriřský inventař. Na
všecko poj ištěn byl na 30 000 Kč. Poáre'm zničena osadní stříkačka na

stromy, kteni tam byla složena S pomoci lidu noý důnr lystavěn.

l4' února vyhořel domek Vavřina Kouckého, rovněž málo pojiš-

těn a zase s podpory lidu nově postaven.

V březnu vyhořel domek s obchodem smíšeným zbožím Y ác.
Kočímu v Lestkově a schořelo všecko do základů. Pojistka nepatr-

ná' Domek znolu lTstavěn, ale obchod již nazařídil.
V květnu přestavěn domek A]oise Kubáňka v Kozákově čp. 30

a JosefŠírek v [loř. Lestkově přistavěl světničku.
Velikonoční pondělí l7. 4. r'yhořela nová stodola (l /2 r) Františka

Kudmáče čís. 27 v Koziíkově a postavěna Zasejiná.
PoŽár lesa. l3' března s neznámých příčin shořela paseka

v Javomíku Kozákovském ve r"íměře as 3 korce.



KuIturni činnost: 1 7. dubna Iiepublikánská strana v l,estkově
sázcla Šr'chlol'rr |í1lrr r, zahrlidcc tr kapličk)' r' I,etkově. Pod kořcrry
.:il'L;i,ál''r l;ll]L:; :. l,li ]i,ii'cr:.'l lli.i]!]]jiLl)čiii]i(j|'t llliircí. Íllltr'tlo:Ítlíirl
řr:člrí|lcnl b)'| Šonsl<ý ro1lrík z Karlor,ic.

l . kr'ělrla slar'rrcslně vsazcna'Iyl.šor'a lípa" upr ostřcd osady Lcstko.
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i..:'.....I.,,.,'''.,,.,,.,,,,..;. IL.,.,i.. l.1.,1.ri.i.,i.,,,r.,.,Lli,r,i.,rrii,.
||ltlirYshrr r' | 'r'l;t|ior'č: Dtlr. ] 1. c:cl.t.na 1lořicla|lr llas. žu1la Žu1rní

] ...,'i'.,]', ';.',.]'i , . l...i.,. , ..i.,l.,.,'i.i :l'l,š.lr,l.,: llilti'lltLlltltijirtltilxl
r,.rrrr,Li,l..,. rr.,r',ri rr,i,.lur.ri,i,ti 1.,,s.-r;i:itsiir.r,)'",.riirrreirntiiriicrrcrLr

1ll,i;L rciir ri'. lilil r irrsirlr jr'ltrír.li il) li:',,lrzLle.ji,iŽu1ru 7,'si' l ,clttl tla. zii tí<t.cs l.ut.-

',1lr'l;|'j'1l..ir'i...'i'l . '; ' ).' lirrt l\ lii',..l.,l.i l.l l,l''i rxlr]]7L t]rl tÍl;il irilsLit z ()ittlyt.t ttu.

;i lril1( ) (1l()l lll()l l ř(|i]í 1lrr rtlilur il 1l' 1,t lslllIl(|(] ] )LlL)iC]]\ý. l\1cťý b1'| oclnlčrirlr'an
l'l rt tř]ir'Ýrl r iltÍ]lls|icl)]' 

'l.n1() Žt|l)ní Siť,4| lry|.jiŽ 1xr liclív osadč l cst|<olč.
| )nr: .l. zliří litltlrtl s]lol. t]rlll. |rasič[i r' | ,csl]ror'č s]irr,nosl t.ozr'inutí

1lr.a]ltll.tl' V 1orrl týdlru počasí 1lříznit'ó. 1]l.o1o kollÍin)' \leIkó přípral'v.
V sIar'rlosltlí clcrl r'ša|< sc počasí zhor.šiIo a cclý dcn ;)r.šclo. ploto b)'I
prťrr'od obcía sIar'nost sc oclbýr'ala na siile u Jir.tlušů. Slavnostni řeČ-
ltík:.ltrsc|..|cŽck l,Icrlotník z Itttnrlrfl. K.Andě| st' Žup1 Poj' a háser)
podkozákor,ska C.harousek z'l ioskovic.

Úroda: Tento rtlk byI r'clrni úrodný a n'Iáš1ě slánry by|o nadbýek.
1akŽe se snadno koupila slánra za l0 aŽ 1 5 Kč 1q. obilí bylo nadby-
tek a laciné, proto Se.iednalo o ustavení obilného rnonopolu. ovoce
téŽ hoj nost ale švestky nebyly. Doby'tek zlevnil' káva statná se koupi-
]a za l 500 Kč, telata prodávána l kg živé váhy za3,' Kč aŽ 4 Kč'
\ epřový dobytek za 4 , 

a1 5 Kč.
Tragedie: Konec tohoto roku skončil v naší obci tragedií. 28. prcr.

since skončil svůj Život sebevraždou Bohuslav Kvapil z Koz.íkova t.č.
vojín na dovolené' oběsil se pod st.íjí. SlouŽil v 

.Ibrezíně, 
měl vlítroční

dovolenou, 29. končila dovolená. Neuvedl příčinu svého nepředloŽe-
ného činu. Pohřeb konán v poslední den v roce. Byl hodný a pracoviý
a velice milý, coŽ dokázalo obrovskou účast na pohřbu. Na pohřeb
byla r'yslána 1 rotapl,č.47 z Tumova.

I

Něco pro zábavu dospělÝm i dětem
Řešení:
t.
praolec Cech-hora.' Říp, Libuše-PřemysI, Horymít'Šemík,

Vlasto-Děvín, CÍ irud-Šdrka, Te ta-TbÍín, Krok-3 tlcery, Kazi.zna-
lost bylin, Přemysl-SÍadice

2.

KANBLA Z LOIVAS-BLANKA Z VALOIS
NÁAN K,i IllL( :.ANNA FA|LCK}í
NAAN N I(',SI/ÍKÁD-ANNA SVÍDNICK,,I
]] EA LrA Ž Ř,l tv uo p os r'Í -A LŽ B Ě rA PoM o ŘANs K/Í

Anna Svídnickti. Bylo.ií l1 let, kdý si ii Karel II vadl k olttit.i.
Porodila mu dceru, pozděii syna Václul,a. Při svóm |řetím utlrt.t-
du zcnřt'lu is dul'šín t]ítčten.

Blanka z Valois - Th\o manželku mu byla l,ybrúna' Byla velice
púl,ubrui. Pol,ila mu dvě dcery. Zemřelu pruvJepot)oině na tu-
berkukjzu. Žili spolu 25 lct.

Alžběta Pomořanskd - Bykl jí t 6 tet, když si brala Karla ]V
Byla ráznú a neú'stupná. Měla mimořátlnou'/ýzickou ',tílu. Portlt]i-
la Karlovi 1 'syny, z nichž 2 zemřelijeŠtě v kojeneckém věku' a 2
dcery. Druhorczený syn se imenoval ZikmuntL.

Anna Falckd - Byla mimtlřtidně krásná žena' Měla lemné oČt'
lmavé vlusy, pružnou postavu. ],orodila mu Syno, který se všuk
nedtlžil dvou leÍ. Pozděii zemřela i ona.

Mgr. Mi|ena Kašová
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INFORMACE
ZE ŠKoLY A šKoLKY
- AKCE V CERVNU

I)/\\,í]]1.'l,],]i :r]rr'r-h \/liq irlírlrrrl.lr':t] o so l |č:l. tllí]1] r]ční r'c ško]r.'
\1.'r]^ 'rlY.i ..]./\'' J.r.lr''11í.:l'.rIrli ''l,:..í^ 'l 'z'l "n].lr' i'sr-rčšllri lIr- tr:].

|.očr]ý k\'čtcn.
\/r'č'tr'l.tnl, 5 .' l''rlit"lr ír l:ri]rl;l í]. ll 11.íc \/. ,!],nIl'konaI dcr':iÍt,'

.r..itrí|, r '";r.'l.i|.í\'l.r..1i\.;.j'.Íi 'r''txžn \l|:' rfí!,' 2Q 1 ó I r'1os sc rr/ttll sc-
šlo .l\'llr,r'i^í 1í n.ů lrfl T i|..1'1r.^ 1lo \l ]1rl]rlr: !]oIt:sIar'' .lc dol-lic. že si VIas-
J í|i r . 'lri rrlllr lr] ir.t rlrl r n í.Írl t' ll r ll1| |f|'ríl,]] l(lllťní1iiři sl]i.íilclcnÝ(]h ško| íl 1\'

sc ]( I]á]]1 f()'i c() |ol( \i r.aŇií il c() \'íC dík)'ohIasu lrřibý\'aií i Š](oly

no\'ó (l(Í()s t() l)).i(l ]\4nichor'rl | |radištč). A co Žc 1o tcn Vlastík.jc'?
.|cIt pr.o 1lři1lonlcntrtí .iL:tlná S(]() sotltčŽ č1)/řčlcnných lýnrii (jeden

th.rrllli]<. tř.cl.lik. r:t\'t1ik a pzit.ri]()' k(l;'1.ltl clr,a dnv clč1i plní rťrznó úko|1'

Z pr\()LlI(y' l)ří|()d()\'čdy a \'lasti\'č(l)'. Moltcrrl soutčžc jc ]\ntn ic ntí's|o

1'.Í/dci,1akžc \,šechny ťrko|y srnčřu.|í |< poznátlí mís1a, vc kterťnr Žijenle.
l)rr'ní dcn l]o sIavnostllíl]1 Zahá.icní, ktcró sc lctos kolralo v l]aší

1ělocr'ičrrč. na dčti čclraIy první drobnó his1orické hry na rozhýbállí.
Zrístupcijednotlil'ých ročníkťr pos1upně běhali po škole, kde byly roz-
nristčnó kaI1ičky shistorick1inli pojnly a Vedoucíntý,rrlů pak přcdávali
iníonnace k zadalýnr obdobím. Po první hře.isme sc přesunuli do tříd
a na všechny čekaly první a druhé protokoly Všeobecné testy
Z Vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i Z matematiky vŽdý
Vlastíkje chlapec kornplexně zda1ný. To ú soutěŽící ale opustily paní
učitelky, pro které byla připravena vlastiVědná vycházka po okolí
S posezcnim v přírodě. Po obědějsme pro děti připravili velkou čtyř-
hodinovou strategickou hru Drahé kamení. VšichnijSme se přesunu|i
na Slavku, kdejednotlivá druŽstva získávala kameny v podobě víček.
Když všíchni splnili zadané ukoly, přesurrulijsme se zpět ke škole. Na
školní zahradě pak proběhlo ávěrečné klrÍri' kdy přinesené kameny
mohli všichni rybrousit i mistra kamenáře. I kdyŽ byla lua nríLročná.

děti pracovaly s chutí a elánem a čýři hodiny uteklyjako vodao



Po odpolední strategické hře přišla na řadu večeře a... klid na

lůžkuještě ne. Pro všechny (včetně pedagogů) byla připravena vy.
cházka po Tatobitech. Vydali jsme se od školy okolo Nerudova kříže
k nďí Tisícileté lípě. U lípy j sem dětem rryprávělj eji pověst, \Yzkou-
šeli jsme si. kolik dětí se do lípy vejde (celkem se tarn \'těsnalo třicet

dčtí@) apopovídali jsme si ojejím úspěchu, neboť nďe lípa zvítězila
v soutěŽi Strom roku 20l5 a nearatila se ani r'zahraniční konkurerlci,

protože na Evropskónr stromu roku 20l6 jsme obsadili krásně druhé

místo. Poté jsme se r,ydali ke kostelu svatého Vavřince podívat se na

Kilirtra avše jsme zakončili v Dědinově zahradě, kde se nachazí I Ied-

vika. Kilián a }Iedvikajsou odnoŽe Tisícileté lípy r'ysazené v roce

2006. To uŽ alc bylo půl deváté a r,šichni soutěŽící, unaveni. ale plni

záŽitků, konečně padli na karimatky a zachumláni do spacáku se ulo-

Žili ke spánku, aby načerpali síly na druhý soutěŽní den.

Drúý den se děti dozvěděly pruběŽné výsledky a opět se vrhly do

soutěžení. Čekalaje třetí' závěrečná část protokolů a pÍípravanaz'á-
včrečný úkol divadelní představeníjednotlivých qimů na téma Karel

lV. a.ieho současníci. KaŽdý týrn v předstihu dostal zadanoujednu
osobnost z doby Karla IV. a měl za úkol připravit si tříminutový ý-
stup, ve kterém muscl danou osobnost co nejpřesněj i představit, ale

nesmělj i j nrenovat. ostatni týmy měly pak za úkol danou postavu

poznat a zodpovědět otazku, která z \ystoupení \Tplynula. Všechna

vystoupení bylanádhernáa v pruběhujedné hodiny tu byl nejen Karel

IV. coby dítě i císď, ale viděliisme tu ijeho svatbu a byli jsme účastni

stavby katedrály. Všechny školy ukol pojaly velice zodpovědně a.jsem

moc rá<l, Že kaŽdó vystoupení končilo ohromným potleskem. Vlastík
opět dokáZal. Že motto celé soutěže není jen Íiáze' a|e že dochází
i kjeho praktickému naplněnío

Po obědě na všechny uŽ čekalojen slal'rrostní irakončení a omámení
qýsledků. Celkové pořadí bylo nasledující _ vítězem dvoudenního klání

se letos stali Vlastíci z Liberce Kaplického ulice, stříbrné skončiliy
domácí Tatobity (Vlastíci byli letos ve sloŽení JosefKubíček' Klára
ŠebkováAdéla odhánělová, Lucie Kořínková apaní učitelka Milena
Kašová) a bronzový by| tým z Mašova. Dále se poskládaly týmy
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z Mnichova Hmdiště (ako novríčci si všichni ved|i velrni dobře), Tumo-
va Skáloly ulice, Tumova -Žizkovy ulice, Mírové pod Koákovem -
Bělé' Železného Brodu, Dobrovice. Tumova ulice 28. října, Velkých
Hamrů a Koberov. Každý účastník obdrŽel pamětní medaili a glejt.
Kromě toho díky vstřícnosti spclnzoru (mocjim děkuji a velmi si jejich
nríklonnosti k celé akci vr{žíme)ještě kaŽdý účastník dostal tašku pro-
pagačních materiálů a něj akou tu drobnost a sladké překvapení.

Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěŽe přispěli a velký dík tak
patři zejména obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou.
paní Jolaně Mazánkové za parnětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za
poskýnutí nápoj ů pro děti a Potravinám Roman Vaněk za sladkou
svačinku. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naŠi
škol1,. nebot'bez kuchyně. úklidu a pomoci by to určitě nešlo. Děkuji
také agentuře |{obit za organizaoi a paní Lence Roštejnské za dva
dny. kdy pilně natríčela. aby pro všechny mohla udělat DYD zÍu'nam z,
Vlastíka 2016.

Všem ještě jednou děkuj i a věřím' že za rok sc opět všichni sejde-
me tentokát u d€sátého ročníku Vlastíka 20l 7@

V květnu jsme Ži|i kulturou vc školce i škole. Berušky se lydaly do
turnovského divadla na pohádku Nápady myšky Terezky, školáci
navštívili 

''ekologické.. 
představení O Balynce, dobróm štěněti.

Ve čtvr1ek 19. května jsem také přijímal žádosti k předŠkolnímu
vzdělávání. Letos jsme mohli přijnrout kaŽdého, kdo o přijetí včas
aÍádně požáda|. Znamenalo to vyhovět šesti ádostem a od příštího
školního roku tak budeme mít ve školce 24 dětí. Je to dobře i z pohledu
školy, protoŽeje tu ýhled, že by se situace v naší škole mohla koneč-
ně stabilizovat a nepřekvapili nas ministerstvo nějakj'rn,,dobr.-frn ná-
padem,., měli bychom mít do budoucna o tatobitský dorost postará-
no. Dík zato patří Vám, Že si viižíte nďí práce, a paním učitelkám za
každodenní.,neviditelnou.. pníci ve prospěch našich dětí.

V pátek 20. květnajsme se všichni podíleli na akci Mikoregionu
Tábor Děti vítajíjaro. Pro naše školkové děti i pro děti z okolí (Lom-
nice nad Popelkou, Rovensko pod Troskami' ZeIeznice, Nová Ves
nad Popelkou) jsme tu připravili ýletní okruh s osmi stanovišti, kde

l1



na ně čeka|y rozmanité úkoly. Po návratu ke škole každý obdrŽel
diplom a sladkou odměnu. Moc děkuji všem dospělákům za pomoc
na stanovištích a našim dětem za mravenčí pomoco

Ve středu 25. května j sme se všicbni fotili. abychom měli památku
na letošní školní rok.

AKCEVČERVNU
st 1.6. MDD
čt 2.6. rodičovské sdnŽení pro budoucí prvňáky
po ó. 6. ŠKoLKa- dopravní hřiště v Tumově
tí't 7.6. ŠroLeaŠroLKA'divadloKarelIV

(hraje 2. ZŠ Tumov)
dopravní hřiště pro všechny na hřišti v 

.Iatobitech

l_ogopedie

SKOLKA výlet Zoo Liberec
SKoLKA _ Bobřík odvahy
projekt Svět včel (I,omnioe nad Popelkou)
SKoLKA _rozloučení s předškolríky
školní ýlet Miníkrrlum
stopovaná

Se školáky se roz|oučíme ve čtvrtek 30' června' školka bude uza-
vřena od 4. července do l2. srpna 20l6. Ve čtvrtek 25. srpna 20| ó
od l5:30 se ve školce koná rodičovské sdruženi pro rodiče no-
vých Berušek _ účast je nutná!

A to je všeO Přeji Vám všem hodně sluníčka, eliínu do práce
a energie. Pokud máte zájem o da|ší informace a dění ve škole Vám
není lhostejné' slďujte naše into.
netové stÍínky
www.skola.talobity.cz. kde se
průběžně můŽete seznámit
s chodem školy a zjistíte zde nej-
aktuáněj ší informace.

Mgr. Pave| Vaněk,
ředite| ško|y

Informace z Tatobit do Radostné studánkv

oTEvŘE\|i ATELIER.KAREL PRo CHÁZKA
TAToBITY27 .200m PoD PAMÁrNou I-ipou

25. ČERVEN 201ó - od 14.30 hod.
K PRoHLÍDCE oBRAZÚ TAIoBIT,

PRAŽSKÉ KRÁLovsKÉ CESTY
ADALŠÍCHMĚSTAFIGUR'ADALŠÍCHMĚSTAFIGUR. ]

s MoŽNosTÍ PoSEZENÍ A oBČE'RsrvgNÍ'
I Z VLASTNÍCH ZDRoJŮ' SRDEČNĚ zvp euron

čt 9.6.
út 14' 6.
čt ló.6.
pá |7.6.
p20.6.
čt 23.6.
pá 24.6.
st 29. ó.

l Město Dobrovice zve na křest knihy l
FrantišekDědina: B E Jv Á v A L o

; Jde o drrrhé vydriní této velmi zaj ímavé koniky l
I ze Života venkovského lidu I

! v čase druhé poloviny devatenáctého sto]etí. !

t Poprvó byla vydiína v roce l948 prof. Václavem Dědinou. l
l F.rantišek Dědina byl stqýcem malíře Jana Dědiny l
! ujej ich rod pobýval v okolí Dobrovic. l
l Knížku ilustrovď J. Dědina. l

|Křest knihy se koná s oslavami obce
dne 18. června ve 14 hodin.

L - - - -= 

--; 

- 

-j 
- 

- - - - J

KTERÝ SE KoNÁ v NpoĚLt s. června 200ó VE 14 HoD.

NA FoTBALoVÉv HŘIŠrt v TAToB|TECH
v případě nepříznivého počasí

Skautské středisko Líoa Vás srdečně zve na

Se dětsbý den koná na sále KD Tatobity

l3



SPoLEK DĚDINAV TAIOBITECH SRDEČNĚ ZVE
VŠECHNYoBČANY,

PŘÁTELE TAToB|TA NAŠÍ KRÁsNÉ peltÁrNÉ LÍpy Na:

X. SLANOSTI LIPY
TATOBITY 25. CERVNA 201,6

Učinkují:
Kateřina Matysová, Terezka Flígrová' Naďa Havrdová s dětmi:
Zuzanou Cimbálovou' Ninou Kovďevovou, Terezkou Týznovou
Hudebni část:
Klávesy: Bohuslav Lédl Zpěv: Eva Lédlová
V 16 hodin se sejdeme v Ma|ířově zahradě.

Před deseti lety zde byla vysazena lípa Hedvika a u kostela sv.

Vavřince lípa Kilian. obě mají cerrifikát původu tatobitské lípy.,tisíci.
leté.,s uvedenim věku, ktery právě nyní číta dvaceti let. Určitě se sluší
blahopřát. kdyŽ matďní strom do*íhl qímamné druhé místo v soutěŽi

evropského stromu roku 20l6.

V 17 hodin vás srdečně zveme do koste|a svatého Vavřince na:

SLAVNosTNÍ xoNCERT
Učinkuje třicetičlenný dětský smíšený sbor,,JIZERKA.. ze Semil

s nádhem1fon programem děl od J. S. Bacha, Bohuslava Martinů' Zdeň-

ka Lukáše a dalších skladatelů.

Přijd'te všichni blahopřát památnému a krasnému stromu a oslavit
úspěch vás všech, kteří jste naši obci pomohli zviditelnit jednu
z nejkrásnějších přirodních památek v Ceské repubIice a v Ewopě.

r.r" $
-+r#t.

G ratu|ujeme červnovým jubiIantům
80 let o Blažena Kněbortová' Lestkov 26

60 let o Jiří Šírek' Volavec 29
60 let o Hana Sveidová. Volavec 49

..Rr ."
i "'Y'

i.

Vítáme nového spoIuobčánka
Elizabeth Kakos z Lestkova

o

NOC KOSTELU
v KoSTELE svATÉIro vlvŘrxcE v TAToBITECH

v PÁTEK 10. ČaRvI\Av 18 HoDIN
Ve spolupraci s Děkanstvím církve římsko-katolické V Semilech

pořádá spolek Dědina.
V hudební částí uvedeme.'

Moniku Šavrdovou - flétna, Jaroslavu Petráskovou - housle'
Tomríše Honěka - ky'tara se skladbami .I. S. Bacha' A. Vivaldiho'
G. Furé, M. D' Pujola,A. Dvořtíka, A. Piazzo|Ia

Mlut,ené slovo.'
l.Iistorie koste]a a vzpomínka na duchovní správce:
ing. Pravoslav Valný
Bíblické texty tl ooezie: PeÍr Pešek

14 t)



Něco pro zábavu dospělÝm i dětem
Trocha historie:
1. Přiřaďte k sobě vždy dva údaje ze stejné pověsti'

Stadice
Šemík
Šárka
znalost bylin
3 dcery
Tetín
hora fup
Přemysl
Děvín

praotec Cech
Libuše
Hor}'rnír

Vlasta
Ctirad
Teta

Krok
KaÁ
Přemysl

2. Karel IV. byl čtyřikrát ženaý. Dop|ň k charakteristice
jména jeho manže|ek. Pomůžou ti k tomu přesmyčky.

KANBLA Z I,OIVAS
NAAN KÁFALC
NAAN NICSVÍKÁD
BĚALTAŽ ŘeNvtoposrÁ

Bylojí 14let' kdyŽ siji Karel IV vedl
k oltáři. Porodila mu dceru, později syna Vác1ava. Při svém třetím
oorodu zemřela i s dalším dítětern.

Táto manželka mu byla v-vbnítra. Byla
velice půvabná. Povila mu dvě dcery. Zemřela pravděpodobně na
luberkulózu. Zili soolu 25 let.

Bvlo ií l ó let. kdvŽ si brala Karla IV
Byla rázná a neústupná. Měla mimořádnou lyzickou sílu. Porodila
Karlovi 4 syrry, z nichŽ 2 zemřeli j eště v koj eneckém věku, a 2 dcery.
Dnůorozený syn se jmenoval Zikmund.

Byla mimořádně krásná žena. Měla
temné oči, tmavé vlasy, pružnou postavu. Porodila mu syrra, kteý se
však nedoŽil dvou let. Pozděii zemřela i ona.


