
RADoSTI.{Á sruuÁNKA
Informační zpravodaj

Řileo 2016



l
l
l

Informace obecního adu:

- ri ední hodiny: každépondělí od 19:00 do 2 1 :00
- telefon: 48I 320 I53,724 l79 787
- e - mail: ouradostna@mybox.cz
- www stránky: www.radostna.cz
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Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce
Za p ítomnosti všech devíti zastupitelri obce a čty občan

z Lestkova s e v íÉery 20. záŤi 20 í 6 konalo v zasedací místnosti obec-
ního u adu ve ejné zasedímizastupitelstva obce. Zahájenobylo sta-
rostou obce v 1 9: 3 0 hodin a zastupitelé následně projednali tyto body:

1 . P i koníole usnesení z minull ch zase&íní bylo mimo jiné kon-
statováno:

, s finanční podporou Státního fondu dopravní infrastruktury
a Libereckého kraje byla dokončena stavba zpomalovacího doprav-
ního ostrrivku na vjezdu do obce na silrucilU2&3 ve směru od Tatobit

, byla provedena celková oprava povrchu místí obecní komrrrri-
kace na Spodní Pustině.

2. Bylaschválenažádost pana Romana Hmčí e o z ízenivodo-
vodní p ípojky na pozemek p. č, 37 9 12 v k. ri. Lestkov po dKozá-
kovem.

3. Bylo schváleno odkoupení garáževčetně pozemku st č. 155
(Pustina) od pana Yíta Jíry z Rovenska p. Tr. za celkovou cenu
70 tisíc Kě. Garážbude lyrržita pro uskladnění obecního majetku
ap ilehl; pozemekpro v stavbuchodník-u.

4. Vzhledem k tomu, žek 3 I . 12. 20I 6 končí stávaiící smlouva rra
pronájem obecních pozemkri k zemědělskému vyufití, by4 v souladu
se zákonem o obcích zveŤejněnztiměr pronájmu těchto pozemkri po
tomto datu. Ve stanoveném termínu byly obecnímu u adu doručeny na-
bídky od paní Jitky Brožkovó a společností AGROS s. r. o. aZE A-
LAND s. r .o. Z ekonomického pohledu i z dalších hledisek r,yhodnotili
zastupiteléjako nejq hodnější nabídku současného najemce, paní Jitlqy
Brožkové. Starostabyl pově enpodepsáním nrfi emní smlouvyna dobu
neurčitou s dvouletou v}povědní lhritou, pňčemž cena nifimu bude ak-
nnhzavámminimáně každ}ch pet let.

5 . V souvislosti s nov m osvětlením vjezdového osbrivku na silni-
cilll283 byl zpracován i návrh ešení ve ejného osvětlení podél
komunikace v riseku od trrhlrámy pana Št'ast rého k p echodu u hos-
pody. Projektpočítás osazením devítikus noq chLED svítidelna
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vírÁxí ončÁxxů
proběhne v neděli

9. íjna 2016
od 14:00 hodin

v zasedací místnosti obecního ri adu
Radostnápod Kozákovem
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sávající sloupy tak, aby byly dodrženy nejnovější normy. zastupitelé
schválili ryuátí nabídky dodavatelské firmyna rměsíční zkušební pro-
voz těchto svítidel bez povinnosti odkupu.

6. Byla schválercžádostpana MiroslavaYávry zlestkova o sou-
hlas se stavbou d evníku orozměrech 4x6m,s q škou štítu3m, na
vlastnímpozemkup. č.689/7 v k. ri. LestkovpodKozákovem.

7. Bylo schváleno zpracovžníprojektové dokumentace pot ebné
pro opravu kaptičky ve volavci a následné podání Žádosti o dotaci
narealizaci.

8. Bylo schváleno zpracovárnprojektové dokumentace pot ebné
pro opravu místní komunikace p. č. l148t2 (zKozákova do Tato-
bit) a následné podání žádosti o dotaci na realizaci.

9. zastupitelstvo obce odsouhlasilo zadárustudie na ešení bez-
pečnosti dopraly v intavilánu votavce (chodník, p echod pro chod-
ce atd.). v této souvislosti bylo schváleno i podán ížádostio mě ení
rychlosti projíždějících vozidel ve Volavci.

10. Bylo schváleno omezení hmotnosti vozidel na opravené ko-
munikaci na spodní pustině do 3,5t. Těžšivozidla budou moci tuto
cestupoužítporrze s povolením obecního u adu,

1 1. Byl schválen nákup zameta cího za ízení na obecní vozidlo
Multicar. Jan Kónig, starosta

sbor dobrovoln ch hasičri
Lestkov

po ádáv sobotu 5. listopadu 2016

TAJNÝvÝrET
p edpokládany odjezd kolem poledne

podrobnější informace vp íštím vydaníRadostné studránky
Závaznép ihláškyp ijímáJanKónigml. od24. l0.20t6, tel.:724 022 243

Ve smys|uust. 25 odst.3 písm. g)zíkonač.458/2000Sb.,v platném
zněni,si dovoluj em e požádat vlastní<y a uživatele dotčen}ch pozemkri
o odstrarrění a okleštění stromoví aj in}ch porostu ohrožuj ících be @né
a spolehlivé provozování za lzeru dislltbuční sorrstar,y v majetku společ-

nosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen zísah).

Zásah proveďte v období vegetačního klidu
do 15.listopadu tohoto roku.

Pokud ve shora uvedené lhritě neprovedete "ásah, vstoupí společnost
ČPZ PisniUum služby, s.r.o., na dotčené pozemky aprovede ásah s tím,
že vrnllrJy Hest a zbytky po těžbe budou zlikvidovrány a vl,těžená d elrrí
hmota bude uložena v cel; ch délkách dojednotlir}ch hromad na okraj i
ochranného pasmanebo ve vzdálenosti 1 0 m od osy vedení na dotčeném
pozemkq mimo komunikace, budov, plotu apod.

Za spolupráci děkuje ČnZ Oi.t.ibuce, a.s.

Vukcinace ps -roti vzteklině
st eda 12. 10. 2016 cena 150 Kč
Volavec
u kapličky
Lestkov
bus zastávka
Na Pustině
bus zastávka
Kozákov
u zbrojnice

MVDr. Pavel Sebek tel.:721306 181

16:15-16:30

16:30-16:45

16z45-t6:55

16:55-17:00

Upozornění společnosti CEZ Distribuce a.s.

k odstranění a okleštění stromoví a jin ch porostri
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Termínv svozu bioodpadu
V íjnu bude pror,áděn vYvoz biopopelnic každé teru tzn.

4.; ll"; l8. a 25. l0. 2016" Svoz bude pror,áděn ráno, proto
p istar,.te hrrěclé nádoby na dostupné místo u sr,é nemovitosti
ru r]ostatečnétn časovónl p edstilru, ne.jlópe rl pondělí večer.

Nastálo (orl d.trbna clo listopacltr) je umístětl volně p ístupn
kontejner na bioodpad (mal;f oranžoqf) u budovy
obecního ri adu na Pustině. Zde je možné odklá-
dat pouze biologiclry rozložitelny odpad rostlinné-
ho privodu.

f)ěkuj errr e, že tŤí díte odpad.

V Bělé u Turnova došlo ke zbáceninejdelšího 16m l l p echodu
pro chodce v riseku Lomnice - Turnov, ripravě BUS zastávek (která
bohužel na starší a méně pohyblivé občany nepamatovala) a r,ybudo-
vání chodníkupodél sihrice v riseku Bus zasávka-koupaliště.

Směrem zeZeleného háje na Semily byl vybudován chodník ve
spodní části obce Slané směrem k Bo kovu - odbočce ke stanici
čDNedvězí.

Zavyše zmíněné pravy zbyvávšem co se o ně p ičinili hodně
poděkovat. Vekntzwéžejícíje ale dosavadní velmi nebezpďn} a dosud
ne ešen; stav v ostatních obcích na zmiňovan; ch secích, kteréjsou
silně zatíženétěžkounákladní dopravou (lom a skládkyTKO Koštá-
lov) .zdeby se dalajmenovat absence alespoň základníchchodníkťr
podél silnice k autobusouymzastávkám v obcích: Žlábek,Mírová-
Chutnovka, Ho ensko, Slaná- st ed obce.

K \a še uvedenl,rn tlpravámzbyvádodat,že je na ně možné čerpat
vyrazné prost edky ze Státního fondu dopravní infrastruktury atéž
i z podpory Libereckého kraje. Na samotnou obec poto m zbyvá cca
l 0 -2D%náklad z realizacedíla. Tomáš Kuncí, Žtábek, záíi201 6

ZvÝšemí.bez$ečmosÉi dopr*vv v našem okolí
Určitě jste také p i cestě z Lomnice n/P na Turnov či Sernily za-

znamenali p ozitivnl změny vedoucí ke zvyšenbezpečnosti dopravy na

silnicích II a III t ídy.
Y Zelenémháj i byla upravena k ižovatka, byly zlepšeny jeji roz-

}rledové poměry a lrypuštěním ramene od Lomnice n/P došlo ke 7lrJid-

nění dopravy směrem od Semil. K riplné spokojenosti chybí vy ešení
pechazerltpestupujícíchadocházejícíchcestujících.

V Lestkově byl realizovánvjezdovy ostruvek do obce, kter by
měl p irozeně zpomalitvoádlap i vjezduavyjezduz obce. Toto opat-

íerunavázalo na ripravy v obci realizované v minul}ch letech - stezku
podél dopravně zatížené komunikace pro pěší acyklisty, riprawBUS
zastávek pro osoby se sníženou pohyblivostí a děti, chodníky a místa
pro p echázení. Tato obec si zaslouživ oblasti zvyšenibezpečnosti
dopravyplné absolutorium aje hodnanásledovaní. Pro mne osobně

by zaprovedené ripravy,, které byly vybudovány zejménapro její ob-
čany, byla kandidátem na titul Obec roku!! Považuji totiž chodníky
v obcích kdeje takoq v razn podíl nákladní dopravy v současnosti
zanezbytttouziiežjtost.
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sbor dobrovoln ch hasičri

v pátek 21. íjna 2016 r,ffilprovšechnyděti, \tt |á j/,

naučŇo_sTRišIDBrNou Ngá
HALLOWEENSKOU JÍZDU SPODNÍ PUSTINOU.

Sraz v 1 6.30 hodin u bytovek,
s sebou t íkolku či koloběžku a světlo na cestu.

Občerstvení na zakončení zaj i šĚno
v pergole u obecního u adu.



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

zíznamy ažz roka1948, použiji informacez volavské kroniky.
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně p esně
ta\ jak jsou zapsány v kronice.

Rok 1937
Až do pololetí v životě ve ejném nic zvlašt lro. Zimatrvala až do

konce dubna pruním květnem nastalo krásné teplé počasí.

Místo ídícího učitele prozatím nastupovala def. učitelka Milada
Tomešová a s ní po cely školní rok učil vfpomocn učitel J. Drbohlav
z Voděrad.

1. červencem 1 937 ustaven byl na zdejší školu def. ídícím učite-
lem Václav Kyselaposlénze sousední obce Karlovice. Prisobil na
zdejší škole již od 1. Iil. T922 až ďo 2l. června 1923.Y tu dobu
p ihlásil se dobrovolně na české státní školy v pohraničí. Prisobil 11

rok v Hejnicích u Fqidlantu, tu v Čechách a 3roky v Hanušovicích,
okres Šumperkna sevemí Moravě. Po čtmáctileté službě hraničá ské
rád se v r átil mezí své do Vo lav ce. Žtv otht antčá sk} j e zcela odli šn}
od ávota ve mitrozemí, ale člověk p ivykne všemu a práce pro učitele

- míněno tím práce mimoškolní naleme se i zde mezi dob4im čes im
lidemnavenkově.

T ídy ve škole i chodba byly vymaloviány a blt ídící učitelce zba-

ven houby. Celkoq nráklad na to činil asi 2 500 Kč.
Školní rok t937 - 38 začalsmutně. J iž 2. Zaíi I 937 oznámil roz-

hlas v časn ch hodinách ranních, že na zátmlpa,v Lánech tě žce one-
mocněl panpresident Osvoboditel. Všichni up ímní Čechoslováci hlu-
boce zarmouceni chvěli se a báli se o jeho život a všichni s velikou
nedočkavostí čekali nazprályv rozhlase av novinách .Zprávyvšak
docháaeIy strále smutněj ší. Až 14. zaňi 1937 píišlo ono nej smutrěj ší -
Itrozné, ale pravdivé, že srdce šlechetné, srdce nám všem drahého
tatíčka Osvoboditel, prvního presidenta Československé republiky
T. G. Masaryka se zastavilo a dotlouklo ve 3 hod. 29 mln. ráno. Je-
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den z největších a nej slavněj ších mužri našeho naroda zem el v Lánech
ve věkupožehnaném osmdesáti sedmi let, šesti měsícri a 7 dní. Věděli
jsme všichni, že tojednou musí b}ti, žejednou nas níš starostliv/tatíček
opustí, alep ecezprávarozbolestrrila a dotkla se hluboce všech občanri
republiky. Všem nám bylo j ak kdyby nám navždy odešel někdo nej -

dražšízrodiny. I malé děti, kteréještě nemohlyrozuměti koho jsme

zfatili - se ro alakaly. Dne 1 9. Zaii 1937 -v sobot večer shnomaždilo
se občanstvo z volavce ,y áclaví a blízkého okolí v sále hostince ve
Volavci k smutečnímu projer,u na parra presidenta Osvoboditele. Sál
byl smutečně vyzdoben. Projev učinil íd. uč. V. Kysela a děti naší školy,
které se rorměžptojeluzíóastrrily, zapěly píseň: ,,Osi elío' a ,,Tátíčku
mrtv} náš". Mimo to p ednesly rrizné smuteční básně. Tryzra, jížse
zučastrrilo hojně občanstva by|azakončena sátd hymnou.

ZLénbyIy ostatky velkého zesnulého p evezeny na Fkad, kde byla
rakev r,ystavena. U rakve stáli čestnolstráž,generálové - legionrffi.
Statisíce liďt z Prahy i nej vzdáleněj šího venkova putovaly na Fkadča-
ny, aby naposledy poklonily se svému drahému Osvoboditeli
T. G. Masarykovi. V ritery dne 22. za í konal se pohŤeb zHraďu,
p es Prahu na Wilsonovo nádraží. Rakev zaha\ená státní vlajkou
avezenana lafetě děla. Obrovské špalíry občanstva poklekaly na
chodníky, které skápěly slzami. P ed WilsonovYm nádražím- p ed
rakví Osvoboditele - stál jeho žák, president Dr. Edvard Beneš -
defilovali legioniá i a voj sko. Defilova]i bez hudby, ale všichni se \ry-

pj ali a prida zvonila pod ím; m krokem těch, kte í lydávali poslední
čest svému nejvyššímu veliteli. Velitel legioná sk}ch a voj ensk}ch for-
maci arméÁrngenerá Jan Syro{í - hídina od Zborova vzdal šavlí čest

- čest tatíčkovi, jehož program osvobozovací plnil on se sa mi bratry

legiona i se zbraní v r:uce.Po zahréŇstrátí hymnynaloženabylarakev
na smuteční vlak, ktery pomalu odjížděl k Lánrim, kde už zatmy
v osvětlení reflektoru uložena byla do prostého rovu - vedle své choti,
takjak si to p á1.

Lid československ} -jak sirotci se svěšen mi hlavami a v hlubokém

smutku rozchá.zel arozjíždéL se do sv|ch domovri - b ez otce -bez
hospoda e.



Učitelstvo: 1. íjna 1937 nastoupila def. uč. MiladaTomešová
dovolenou pro mate ství a místo ní ustanovena sem byla slečna Lud-
mila Štučková z Rovenska.

19. ijnal937 zemŤel JoseťIsl, žákI.thdy 1. odd. (sp Stanislava
Isla).

28. íjna 1937 byl oslaven svátek Svobody dětsk m p edstave-
nim;,,Zaluadamíru a lasky." Divadlo i p ednáška se konalave škole.

22. listopadu 1937 zemíel Josef Bartoš. Poh bu se zučastrrili hasiči.
4. prosince byla u ,,Valentu" Mikulášskázábava.
19. prosince 1937 konala se ve škole vánoční besídka a po ní

vánoční nadílk4 na kterou 3 00,- Kč poprvé p ispěl slarm} rodak zdej ší
obce akademic socha prof. Jan Drahoňovs z Prahy.

Mgr. Milena Kašová

INFORMACE

První měsíc školy utekljako voda, aproto mi dovolte, abych vás
ve zkratce semámil s tím, co j sme všechno prožili a čím škola žije. Ale
ještě p edtím mi dovolte p ipomenout, co jsme dělali o prazdninách.

Letošní prazdniny byly hektické. Alespoň z pohledu školky. Určitě
si všichni pamafujete, jak lypadala školka v minul ch letech. Dnes už
je ale všechnojinakO

Na konci školního roku201 5 l20 1 6 r,lpsalaNadace Preciosa graíl-
torl titul určen pro rozvoj škol naTurnovsku. Díky aktivitě paní uči-
telky Venduly Zunové j sme se do projektu p ihlásili i my. Moc šancí
j sem tomu ne dáva],,protože z grantu byly dosud většinou podporová-
ny st ední školy, ale íkal jsem si, že by se jednoumohlo dostat i na
nás, atakjsem čekal, jakto všechno dopadne. Paní učitelka sepsala
žádost velmi pěkně alidé zNadace se rozhodli,žeimybychom si
zasloužili pomoc. Na začátku srpna mi p išlo do školy vyro zurĚru, žs
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v,_AKCE V RIJNU

jsme byli komisí vybráni a že nas podpo í z našeho pohledu zajímavou
finanční částkou. Bohužel, l5. srpna se otvírala školka a to bylo
i datum, kdy jsnre měli začít bourat. A do 1 . záŤirnusí bfi vše hotové,
protože nové Berušky se už určitě těší do školky a nem žou p ece
p,ijít do staverriště. Dá se to v bec stihnout? Up ímně - nroc jsenr
tonltt ncr,č il. Ale parrí učitelka i parrí l<uchat'k1, a parrí školnice rně

uiišťoval1,, žc vše určitě zvládtrcnre, i kdybychorrr rrrěli pracovat p e s

víkendy. A tak j sme začali...
V poncl ělí 1 5 . srprra j s nle zahájili provoz ško ll<y a zároveň j sme

zača.li i bourat. Filnra Stavcbrrí prácc Jir'í I lr-ršck sc činila a v rekord-
nínt časc šesti drrí nrěla stavcblií práce hotové. Jako z,ázrakenr se nri
pocla ilonadalšít}dcndonrlttvitifinrluI',uíalír'str,íPajš,ktelárrárnškol-
kulyrtralovala, a Truhlá ství Krupl<a, která nám z}otovila nové oblo-
žení v šatně, Zbyaluž ,jen" položit norli, koberec a ]ino a r,še nastě-

hovat ,r,pč1, hužbyl čtvrtck a do zal-rájellí nor,ólrcl školního roktr zby-
valnecel;f q den...

Naštčstíiserr' obklopeny nril1 nii apracovit}nri lidnri, takžejsrne se
vrlrli do práce,nekoukali jsme na čas apracovali jsrne apracovali
jsme... Během víkendu jsme zvládlinejen položit podlahové krytiny,
ale nastěhovat všechen náby.tek zpět a vše uklidit. Pak už bylo na parrí

učitelce, aby si školku lyzdobila k obtazusvému a v ritery 30. srpna
jsme mohli íci: ,,Hotovo! @" Díkyneskutečné součinnosti firem
a ohromnému nasazení paní učitelky, paní kucha ek a paní školnice
j sme mohli p ivítat děti l . zéňi v novém. A soudě podle ohlasri rodiěťr

to nebyla prác e zbyteěná.
Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat nejen Nadaci

Preciosa zaťtnanění dar, ale všem firmám, které se na akci podílely,
a zqménavšem spolupracovnicím za elán,optimiznus a neskutečné
nasazetiodíky kterémujsme vše rispěšně zvládli. Moc děkuji avážím
sitoho@

Ve čtvrtek l. zéňi 2016 proběhlo slavnostní zahájení nového
školního roku ve škole i školce. Do školyjsmep ivítalipětnov}ch
prvňáčkri a do školky p ibylo šest noqfch Berušek. Školu tak navště-
vuj e 3 6 žák,kapacita školky j e naplněna tak ka bezezb7 kua máme
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y ni24 Berušek. Ve své podstatě jsme na hranici naplněnosti,cožje
jistě p ímiváinformace. Doufam, žeto <azqe nadobroupráci všech,
kte í se na chodu školy podílejí, a vě ím, že i nadále se nám tento stav
poda í udržet,

Letos po slavnostnímzahájení jsme se ještě s Kačkou Cimbálo-
vou, Zluzkou Cimbálovou, Maruškou Trymovou a Ninou Kovalevo-
vou z častnili slavnostní akce u lípy, kde probíhala okružní cesta
hodnotící komise up íležitosti udělení zelené stuhy naší obci. Pevně
vě ím, že jsme pomohli k dalšímu velkému ťrspěchu a naše obec se
neňrati ani v celorepub likovém hodnoceníO

Sotva jsme se stačili ve škole rozkoukat a podělit se o zážitky
z prár:drltn začali j sme plavat (škola v tumovském bazénu a letos nově
i školka v jičínském bazénu) a q.razili jsme do hor za poznáŇm-totiž
na dnes již tradiční V let zapoznáním (sama sebe). Letos jsme
opět zamí ili do Hejnic do Mezinarodního centra duchor,ní obnovy.

Cílem V; letu zapoznáním je začlenit nové prvňáky do školy
a pruběžrě plnit plany environmenálrd v}chovy a minimáního preven-
tivníhoprogramu.

Po celé t i dnyisme proto soutěžili, hráli si, plnili rrizné rikoly
a vyplňovali testy. Počasí bylo letos proměnlivé, ale i takjsme splnili
vše, cojsme si p edsevzali.

V pondělíjsme se po rozkoukání v krásném prost edí p esunuli do
auly, protože venku pršelo, a cel; program j sm e zahájlli drarnatizaci
pohádky O Koblížkovi. Po svačince jsme se šli projít do LázníLib-
verd4 nebot'jsme využili chvilky, kdynepršelo,azastavilijsme se na
kolonádě, kdejsme p ečkali velkou dešt'ovoup eháňku. Po návratu
do Hejnicjsme poveče eli a p esrrnulijsme se opět do auly, kdejsme
hráli Riskuj amoc jsme se p i tom pobavili. Pak už jsme se uložili do
post}lek a těšili se na celodenní \a let@

V ter_irrinojsme nafasovali balíčky s obědem avyrazlliobjedna-
nym autobusem na Smědaw. Chtělijsme jít asi desetikilometrol} r}-
let kolem Paličníku p es Bíl; potok zpět do Hejnic. Ano, chtělijsme.
Ze Smědavyjsme vyrazili po červené (aknám to bylo doporučeno),
t'apali j sme krásnou p írodou a hráli j sme hry. Dokud se nestaráte
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o to, kde jste, takjste nezabloudili. Až do obědajsme se ídili tímto
heslem, ale kdyžjsme obědvali U Knejpy apodle cedulek se nám
Hejnice spíš vzdalova|y,nežpŤlbližovaly, podívali jsme se namapu.
A ouha. Místo na severjsme ráno lyrazllinazápada dostali jsme se

tudíž riplně někamjinam, nežjsme p vodně chtěli. Paličníkjsme ne-

chali rispěšně nad námi, zato jsme se blížili k vodopádrim a O ešníku.
Ale nakonec jsme se usnesli, žeikdyžto bylo delší, stálo to zato
a r}let se nám vyda il. Paličník musí počkat na p íští rok... O

Po návratu jsme chvíli hráli hry v parku a po veče i j sme se opět
p esunuli do auly a opět soutěžili.

Páteční rano jsme vyplnili návštěvou baziliky a díky vst ícnosti parrí

pruvodkyně jsme navštívili nejen samotnou baziliku, ale i lrobku, ka-
zatelnua varhany a prošli jsme celé atrium včetně míst, kde se běžně
nepr ov ází. Na závěr nám Adélka Odháně lo v á zazpív ala Černé oči
a myjsme si mohli lychutnat krasnou akustiku hejnické baziliky.

Cíl Vyletu se nám tak podafilo splnit bezezbytku - děti dávaly p i
soutěžích pozor,prvňáci se tak ka bez problémri začlenili mezi své
starší spoluáky a všichni si užili t i dny v p íjemném prosťedí. Chová-
ní všech ričastníktj Vyletu bylo (ažna malé l}jimky) najedničku -
starší spolužáci pomahali mladším, nikde se nikdo p íliš nehádal a vul-
gaita zmizela kdesi v nedohlednu. Jen tak dál O

Nakonec bych chtěl poděkovat paním učitelkám zastály risměv
a neskutečnou vitalitu, se kterou se po celé t i dny staraly o naše děti.

Po návratu z horjsme se s chutí pustili do práce. Ve st edu 7. 9.
jsme se sešli s rodiči Berušek. Probralijsmeotgartizaci školního roku
a ujasnilijsnre si pravidla pro návštěvu školky ve dnech, kdy bude
zavŤenáškola (povětšinou se to t ká prazdnin). V íjnu se opět roze-
běhne logopedie pod vedením Mgr. Jany Prokešové.

Ve škole jsme se sešli na rodičovském sdružení ve čtvrtek 8. 9.

a nastínili jsme si program na cel; školní rok.
Od pondělí 19. záňí máme nové vchodové dve e a do školy vstu-

puj eme pomocí čip . Štota; e tak maximálně zabezpečená a já věiim,
že to takto bude dlouho fungovat@

Ve st edu 21. záí 2016 jsme se zričastnili akce PPP Semily
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v rámci MPP nazvané Migrace. Ráno jsme se všichni sešli ve škole
a qtazili jsme na Kozákov. Počasí nám p á1o, takže wchol Kozáko-
vajsme viděli už po hodině a pril. Ato jsme stihli po cestě i malinko
posvačitO

A jaké aktivity na wcholu Kozákova nás čekaly?
stanoviště č, I: Zprávy zrádia,televize a internetu (Jak se ší í

aovlivňujínas)
stanoviště č. 2: Bez éeho se neobejdeme (Nej d ležitěj ší p edměty

prop ežití)
stanoviště č. 3: Strach zneznťrna(Mrižeme ho p ekonat?)

stanoviště č. 4 : Děti i ako i á (Jsme stej ní, ač j sme rozdíIni?)
stanoviště č. 5: Porozumění mezi narody (Doktžeme se navzájem

dorrrluvit?)
Úko$ na všech starrovištích j sme bez problémrl splnili ana závěr

jsme dostali malou odměnu a pamětní list. Pak už jsme se jen občers-

tvili u stanku alyrazi|izpětdo školy.
Počasí se nám vyda ilo ajsme rádi, že jsme se této akce mohli

áčastnit. celé setkání absolvovalo na 200 kamarád z okolních škol
a díky perfektrrí organizaci ze strany PPP Semily vše proběhlo najed-
ničku a všichni odchazeli s dobrou náladou.

V pátek 30. zá i20I6 paníučitelkauspoŤádaladružinovou Bram-
boriádu. Víte, co to Bramboriádaje? Jeto odpoledne plnéher, smí-
chu a kamarádství - a v hlarmí roli je brambor(a).

Od fijna zaěínaj í kroužky pro školáky i Berušky.
Ajaké akce nás ěekají v íjnu?
t 4.10. plavání-4.lekce

po 10. 10. divadlo-Hodlnazpiviltltvezvě inci
t 11. 10. plavání-5.Iekce

ut 11.10. logopedie
t 18. 10. plavání-6.lekce

pá 21.10. školníHalloween
t 25. 10. plavání-7.lekce
26. a 27. l0, podzimníprázdninyproškoláky

l4

Na závěr mi dovolte poděkovat všem drobn; m sponzorum, kte í
nám pomáhají a nezištně do školy p ináší části urody ze své zahrádky
či jinak pomáhajív chodu školy. V neposlední adě bych vám chtěl
p ipomenout, že i vy m žete stále p ispívat a pomáhat dětem p i sběru
papíru - stále denně lrybíráme papír (max. 10 kg v balíčku) a pet
lahve. Děkujeme. Mgr. Pavel Vaněk, editel školy

kdem žete prodat i nakoupit dětskéoblečení, hračky,
knížky, kola, kočárky .,. .

společenská rubrika

**;iF{'

Gratuluj em e záfijov, mj ubilantrim
70let oAlenaKoucká, Volavec 50
65 let r Jan Kudrnáč,Kozákov 2
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Y ítáme nové spo lu občánky
Anežku Šuraňovou z kozákova
Lilianu Hajníkovou z Lestkova
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KOMU DOMA pŘrnÝvÁ NEBO CHYBÍ ... ??

Milé maminky, zveme Vás na

Dětskou burzuo
která se koná 18. 10.2016

v kulturnímdomě vTátobitech od



Řešení:
1. Yěk otce se bude rovnat součtu let jeho syn za 6 let.

Úlohu lze jednoduše spočítat na papí e, nicméně uvedeme i
rovnici, podle které se p íklad vypočítá:

(7+x)+(1] +x)+(l5+x) : 45+x
2. Cekem mají dohromaďy 24 nohou.

Pokud vám vyšlo číslo jiné, zkuste to znovu a nezapomeňte
p ipočítat Romanu.

2+2+2+2+4+4+4+2+2:24
3. V rybníce je celkem 50 ryb.

Jelikož je kapr 4OoÁ, musí byt štik a sumc 60% (žódné jiné
ryby íam nejsou). Šttky a sumci tvo í dohromady 30 kus a jed-
noduše tak spočítáme jedno procento:

1%-30/60:0,5
Poté stačí vynásobit:
0,5x40:20
Jedno procento je totiž p l ryby a p lka ze 40%.ie 20
Kapr je tedy celkem 20 a když k nim p ičíeme 30 štik a sum-

c , je v rybníce celkem 50 ryb.
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sběr nebezpečnÝch složek komunálního odpadu
bude proveden

v neděli 23. íina 2016

13.55 - 14.05 hod. na Pustině p ed obecním adem

14.10 - 14.20 hod. v Lestkově u prodejny smíšeného zboží
14.25 - 14.35 hod. na Volavci na návsi
Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou, která bude p istavena

podle časového rozpisu. Odpady budou p ebírány kva|ifikovanymi
pracovníky společnosti Severočeské komunálni služby s.r.o.

P ijímany budounásledující druhy odpadri:

- Lékyvšehodruhuvčetněmastí
- Domácí kapalné i tuhé chemikálie ( edidl4 kyseliny, louhy, q -

vojky a ustalovače, chemické p ípravky na ochranu rostlin, hubení
plevel a škridcri atd.) Vše ádně označené !!!

- Zbytky staq ch barev, obaly od barev
- Televizory ledničky, zé ivky
- Všechny druhy akumulátoru včetně elektrolytu, baterií a článkťr

- Upot ebenémotorovéoleje (vuzav en}chnádobáchdo 30 1)

- Olejové filtry adalší zaolejovany materiál
- !!! NE PNEUMAT|KY !!!
Zprisob p ebíraní odpadri:

l. Odpady budou p edávány občany na stanovišti osobně pra-

covníkum zajišt ujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady p ed
pfij ezdem mobilní sběrny !

2. Občanép edložíp edp edanímodpaduobčanskYprukaz, podle

kterého bude zjištěna adresa.

3. Nebude p ijat odpad, kter bude umístěn na stanovišti
p ed p íjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

4. Sběr bude probíhatpod dohledem zástupceobecního ri adu.

Více informací poskytne obecní ri ad nebo p ímo pracovníci Seve-
ročesk; ch komunálních služeb s.r.o. na telefonním čísle 483 3 12 403 .


