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Za přítomnosti všech devíti zastupitelů obce a šesti občanů z Lestkova a Ko-
zákova se ve středu 22. března 2017 konalo v zasedací místnosti obecního 
úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zahájeno bylo v 19.30 starostou 
obce a zastupitelé následně projednali tyto body: 

1. Při kontrole usnesení z minulého zasedání bylo konstatováno:
• Byla podána žádost o dotaci z ministerstva kultury na opravu kulturní pa-
mátky      
  – kapličky na Volavci. Současně byly uzavřeny smlouvy o dílo na navrhované  
  práce. 
• Byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
   na výstavbu chodníků a autobusových nástupišť na Pustině. 
• Projektově je připravována cyklostezka od Kříže do Lestkova.

2. Bylo schváleno odkoupení pozemků st. č. 133 o výměře 23m2 a p. č. 179/2 
o výměře 100m2, vše v k. ú. Lestkov pod Kozákovem za celkovou cenu 
24 600 Kč od paní Ivety Bakešové z Kozákova. Jedná se o pozemky pod 
stavbou hasičské zbrojnice na Kozákově a v jejím blízkém okolí.  

3. Protože pan Vladimír Sejval, Lestkov čp. 50 projevil iniciativu řešit nesoulad 
fyzického průběhu cesty (Spodní Pustina) s katastrem nemovitostí v okolí jeho 
domu a současně je i ochoten se na věci finančně podílet, byl zhotoven geo-
metrický plán, který zachycuje skutečné umístění cesty v katastrální mapě. 
Skutečnost je pak taková, že obecní cesta leží z větší části na pozemku pana 
Sejvala a naopak obecní cesty, které jsou pouze v mapě, fyzicky využívá pan 
Sejval. Byla proto navržena a schválena směna pozemků dle geometrického 
plánu, čímž bude zanesen skutečný stav do katastru nemovitostí. Pan Sejval 
na obec převádí 539 m2 a obec panu Sejvalovi 517 m2, což je 22m2 ve pro-
spěch obce. Aby cesta v mapě logicky navazovala, byla při této příležitosti 
zaměřena i část pozemku pana Miroslava Mlejnka, Kozákov čp. 24, po kterém 
tato cesta rovněž vede. Jako kompenzaci za tuto část pozemku pana Mlejnka 
schválilo zastupitelstvo obce směnu za obecní pozemek p. č. 1164/4, který 
je před vchodem do jeho domu. Zde je poměr 158 m2 ve prospěch obce. V 
obou případech se jedná o směny bez dalších finančních vyrovnání, přičemž 
výměrově jsou výhodnější pro obec.

4. Byl projednán a schválen návrh Plánovací smlouvy s Ing. Romanem Heř-
manem, jehož záměrem je stavba nového objektu na místě zbořeniště „Lebe-

Zpráva ze zasedání zastupitelstva obce

Informace obecního úřadu:
Kontaktní údaje:

Adresa : Obecní úřad Radostná pod Kozákovem
Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.

Úřední hodiny : pondělí  od 19:00 do 21:00 hodin
Telefon : starosta  +420 724 179 787
     pevná linka  +420 481 320 153
E – mail : starosta@radostna.cz  
      urad@radostna.cz  
      ucetni@radostna.cz  
ID datové schránky: e7dapat

Termíny svozu bioodpadu
V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic 

každé úterý tzn. 4.; 11.; 18. a 25. 4. 2017. 

Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na 
dostupné místo u své nemovitosti v dostatečném časovém 
předstihu, nejlépe v pondělí večer.

Nastálo (od dubna do listopadu) je umístěn volně přístupný 
kontejner na bioodpad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu 
na Pustině. Zde je možné odkládat pouze biologicky rozložitelný 
odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

www.radostna.cz
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dárny“ na Kozákově. Umístění nové stavby bylo již dříve zastupitelstvem naší 
obce schváleno, v rámci stavebního řízení byl však řešen přístup techniky 
na stavbu po obecní cestě. Plánovací smlouva je písemnou dohodou mezi 
majitelem cesty (obcí) a investorem stavby o tom, že stavebník uvede před 
zahájením stavby na své náklady cestu do stavu, aby po ní mohla jezdit sta-
vební technika, a současně ji bude během stavby udržovat v řádně sjízdném 
stavu pro ostatní uživatele. 

5. Byla schválena žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na parcele 
p. č. 379/2 v k. ú. Lestkov p. Koz. (Spodní Pustina) pana Romana Hrnčíře 
z Jablonce n. Nis. Jedná se o nepodsklepenou jednopatrovou lehkou dřevo-
stavbu o půdorysu 10 x 8 m a kryté garážové stání vnějších rozměrů 8,5 x 9 
m. Čištění odpadní vody bude zajišťovat biologická ČOV, která bude umís-
těna pod domem, se vsakováním přečištěné vody v dolní části zahrady. Na 
jižní straně střechy garáže bude zřízena fotovoltaická elektrárna prioritně pro 
vlastní užití el. energie v ploše cca 24 m2 a výkonu cca 3,6 kW. Lehký drátěný 
plot bude v horní části pozemku ukončen nejméně 4m od obecní komunikace.

6. Byla zamítnuta žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na parcele 
p. č. 532/1 v k. ú. Lestkov p. Koz. paní Renaty Novákové z Liberce. Zastupitel-
stvo obce se seznámilo s návrhem projektu a z důvodu přímé kolize navrže-
ného vjezdu k plánované nemovitosti se stáním kontejnerů na tříděný odpad 
s touto stavbou nesouhlasí.

7. Byla schválena žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na parcele 
p. č. 179/1 v k. ú. Lestkov p. Koz. (místní část Kozákov, naproti hasičské 
zbrojnici přes silnici III. tř.) paní Ivety Bakešové z Kozákova čp. 7. Jedná se 
o zděný rodinný dům o půdorysu cca 13 x 11 m. Čištění odpadní vody bude 
zajišťovat biologická ČOV s přepadem přečištěné vody do blízké vodoteče. 
Přístup k domu bude zajištěn po vlastních pozemcích.

8. Bylo vydáno nové vymezení zastavěného území obce Radostná pod 
Kozákovem. Detailní mapa je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na 
www.radostna.cz. Jedná se o důležitý dokument, zejména pro další územní 
rozvoj obce (výstavbu rodinných domů), který v podstatě nahrazuje územní 
plán. Zjednodušeně lze říci, že červená hranice označující zastavěné území, 
určuje pozemky, na kterých může stavební úřad při dodržení všech podmínek 
povolit stavbu a na kterých ne.

9. Byla schválena žádost paní Zuzany Vaňkové z Lestkova čp. 30 o pronájem 
místnosti o velikosti cca 15m2 v obecní budově ve Volavci pro účely provozo-

vání kosmetického salonu za 500 Kč měsíčně bez energií.

10. Bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku Mikroregionu Český ráj 
ve výši 3000 Kč na provoz letních turistických autobusových linek v Českém 
ráji.

11. V diskusi se o slovo přihlásil pan Jaroslav Šimon st., bytem Lestkov 81 
a podal zastupitelstvu obce ústní formou oficiální stížnost na chování pana 
Petra Paliče, bytem Lestkov 103, který ho opakovaně verbálně napadá ne-
publikovatelnými výrazy, přičemž mu vyhrožuje ublížením na zdraví a dokon-
ce i smrtí, proto se obává o svůj život i zdraví své rodiny. Ojediněle prý dojde i 
na lehký fyzický kontakt. Toto chování se u pana Paliče projevuje od počátku 
sporu o vytyčení hranice sousedních pozemků, kdy pan Palič posunul plot 
na úkor pozemku, o který se do té doby starali Šimonovi. Pan Šimon požá-
dal zastupitelstvo o řešení jeho problémů a jejich zaznamenání do zápisu ze 
zasedání. 
Zastupitelé prodiskutovali popsanou situaci pana Šimona a jednomyslně vy-
jádřili politování nad tím, že dochází k výše popsaným situacím. Obecní úřad, 
ani zastupitelstvo obce však nemají žádnou pravomoc k řešení sousedských 
sporů, ani k určení vlastnické hranice pozemků. 
Jediným možným krokem, který může ve věci verbálního napadání a vyhrožo-
vání zastupitelstvo udělat, je podání podnětu k prošetření přestupkové komisi 
v Turnově a na tomto se následně zastupitelé i jednomyslně usnesli. Žádnou 
jinou možnost zákony zastupitelstvu obce nepřisuzují. 
Ve věci vlastnické hranice mezi pozemky Paličových a Šimonových nemá v 
případě sporu zastupitelstvo obce ze své pozice rovněž žádnou možnost co-
koliv ovlivnit nebo rozhodnout. Obec zde figuruje jako vlastník jednoho ze 
sousedních pozemků, zastupitelstvo objednalo vytyčení sporného území pa-
nem geodetem Ing. Jaroslavem Hanzlem, který za obec argumentuje v od-
borných záležitostech. Je vhodné na tomto místě poznamenat, že zástupci 
obce se na všech jednáních pokoušeli sjednat smír všech stran a byli ochotni 
souhlasit s jakoukoliv variantou, která by vedla ke konečnému vyřešení sporu. 
Kompromis se bohužel dodnes nepodařilo najít, proto je jediným zbývajícím 
řešením požádat o rozhodnutí soud.
Další samostatnou kapitolou, přestože přímo související s daným sporem, je 
řízení stavebního úřadu o odstranění nepovolené stavby plotu pana Paliče. 
Zde obec opět vystupuje jako jeden z účastníků řízení na základě vlastnictví 
sousedního pozemku. Vedení řízení a rozhodnutí je pravomocí stavebního 
úřadu, nikoliv zastupitelstva obce.          

Jan König, starosta



V sobotu odpoledne 1.4. 2017, den před „smrtnou nedělí“, bylo kolem OU 
v Radostné pod Kozákovem rušno, a to díky 27 dětem, které se tu sešly, aby 
společně vynesly zimu, nemoci a zlo – tzv.„Morenu“ ze vsi. Program začal 
vynešením Moreny, kterou nesli Adélka Odhánělová a Filip Šírek, na pole, 
kde byla se zpěvem spálena. Poté zacvičili mladší hasiči (K. Prokůpková, J. 
Mlejnková, A. Odhánělová, A. Nováková, K. a O. Svobodovi, A. Cigla, F. Šírek, 
V. a V. Polákovi, K. Mlejnek, F. Nowak). Moc se jim to povedlo a patří jim velké 
poděkování.
Ve třídě pak pod rukama všech rozkvetl „Jarní strom“, který bude vyvěšen na 
OU. S paní O. Kukaňovou si děti mohly pomocí pletení z papíru vyrobit sr-
díčko, napíchat věneček či vajíčko.  Každý pak namaloval vajíčko, které bylo 
umístěno k připravené slepičce. Vše je vyvěšeno v pergole u OU. Venku se 
s panem Jiřím Odhánělem a Josefem Malým pletly pomlázky. Velký úspěch 
měl fotbal s dospělými, menší děti využily prolézačku, skluzavku a houpačku. 
Akce byla ukončena tradičně – vuřtopekem.

Velké poděkování patří: 
- paní A. Procházkové a paní Z. Ciglové za nácvik cvičení a přípravu kreseb 
- paní H. Svobodové za vyrobení Moreny 
- paní O. Kukaňové za ukázku ručních prací 
- paní B. Königové a paní H. Polákové za pomoc při organizaci a úklidu 
- paní Z. Šírkové, M. Malé, J. Mužíčkové za zajištění občerstvení
Dále děkujeme sponzorům: Obecnímu úřadu v Radostné pod Kozákovem 
a Sboru dobrovolných hasičů.

Jako příští akci pro Vás připravujeme Čarodějnice, kde proběhne soutěž 
o nejlepší koště. Prvních 7 bude odměněno.

Těšíme se zase za rok a doufáme, že nás bude ještě vice!!! 

Vítání jara

Sbor dobrovolných hasičů Lestkov
pořádá v něděli 30. dubna 2017

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
„POD RYBNÍKEM“
• Zapálení vatry bude kolem osmé hodiny večerní.
• Občerstvení u ohně zajištěno.
• Pro děti je uspořádán lampionový průvod směrem k vatře pod rybník.
• Sraz na návsi v Lestkově v 19.15 hodin.
• Děti dostanou lampion, vuřt a limonádu zdarma.

Soutěž o nejlépe vyzdobené koště, sedm nejlepších bude odměněno.

„Pod rybník“  je možno odkládat roští z vašich zahrad.

Sbor dobrovolných hasičů Lestkov 
provede v sobotu 8. dubna 2017 
mobilní sběr kovového odpadu.
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Předpokládaný program a orientační časy:

Sobota 13. 5. 2017:
9h – odjezd
mezi 12 a 15 h – oběd
17 – 18 h – ubytování
18:30 h – večeře
od 19 h – degustace, volná zábava s živou hudbou

Neděle 14. 5. 2017:
10 h – odjezd
mezi 12 a 14 h – oběd
17 h – návrat

Cena zájezdu je pro členy SDH 1000,- Kč za osobu
   pro nečleny SDH 1300,- Kč za osobu.
V ceně je doprava, ubytování, sobotní večeře, druhá sobotní večeře, 
degustace a víno ve sklípku. V ceně není sobotní oběd a nedělní strava.

Závazné přihlášky se zálohou 500,- Kč na osobu přijímá Jan König ml. 
(tel.: 724 022 243).

www.stastnysklipek.cz

Sbor dobrovolných hasičů Lestkov si Vás dovoluje pozvat na

ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU 
NA MORAVU
13. – 14. května 2017

Jelikož lestkovská kronika končí rokem 1935 a poté jsou záznamy až z roku 
1948, použiji informace z volavské kroniky. Veškeré informace jsou podány ob-
sahově i pravopisně přesně tak, jak jsou zapsány v kronice. 

Rok 1948
Zima mírná. Jarní měsíce suchá až do konce května. Ozimy byly řídké, jetele 
žádné. Únorové události probíhaly v obci klidně. 
Kapitalistická strana byla svržena a nabyla moci strana dělnická. Poté byly ko-
nány volby 30. května a podána jednotná komunistická kandidátka pro kterou 
bylo odevzdáno:

K.S.Č. ………………….. 88 hlasů
bílých …………………... 10 hlasů
neplatných ………………   2 hlasy

_____________________________
 Celkem …………………. 100 hlasů

1. máje byly konány velké manifestace ve všech velkých i malých městech. 
Naše vesnice se zúčastnila ve velkém počtu oslav 1. máje v Rovensku p. Tr..
Únorové události otevřely oči pracujícímu lidu. Žijeme v době velkého přero-
du k lepším zítřkům. Dali jsme se na cestu nového budování. Odstraňujeme a 
odbouráváme starou kapitalistickou společnost její přežitky a budujeme novou 
lidově demokratickou republiku.
Dělníci i zemědělci plní své výrobky naší dvouletky nad 100%.
Žně byly sklizeny dosti dobře. Začátkům přálo slunečné počasí až později na-
stalo špatné deštivé počasí, takže na horách obilí uvázlo a dosti jej zrostlo.Obec 
splnila kontingenty chlebového i krmného obilí, masa, brambor na 100%. Kultu-
ra a osvěta byla v obci dosti čilá. Dosti čtenářů je v obci a naše obecní knihovna 
čítá hodně svazků poučných i zábavných. Knihovníkem t.č. jest Jisl Fr. č. 38. 
Brzy po volbách ze zdravotních důvodů se zřekl náš milý president dr. Eduard 
Beneš vlády a uchýlil se se svojí chotí na zámek do Lán. Na jeho místo byl jed-
nohlasně zvolen nový president s. Klement Gotvald.
Dr. Eduard Beneš dlouho neužíval svého klidného odpočinku a zákeřná nemoc 
se zhoršovala až posléze podlehl dne 3. Září 1948. Za všech vojenských poct 
byl pochován v (Lánech) na hřbitov k věčnému odpočinku, Sezimovo Ústí. Před-
seda místního národního výboru nastoupil svůj úřad 7. září 1948 a to soudruh 
Rudolf Bjaček, za odstoupivšího Havrdy Miloslava. Na podzim vysázeno po 1 ha 
lesních kultur ve stráni. Úspěšně byla dokončena dvouletka do 28. října. Kontin-
genty splněny na 100%.

Rok 1949
Rokem 1949 vcházíme ze dvouletky do nové pětiletky. V pondělí dne 3. ledna 
1949 ráno dělnictvo celé republiky vstupovalo první den v pětiletce s hudbou do 

Z kroniky Volavské



práce. První krok pětiletky byl dán textil do volného prodeje ale za zvýšené 
ceny, mimo šatenek. Šatenky zůstaly i nadále.
Zemský úřad v Praze zrušen a Republika československá rozdělena byla na 
kraje. Země česká má 19 krajů z nichž náš okres turnovský patří podkraj Li-
berecký. 
Zima 1949 dosti mírná. Leden a únor málo sněhu až v březnu začal padat, 
takže na silnici k Lestkovu se musel odstraňovat a byly až na 1 ½ m závěje. 
Musela být pracovní brigáda a silnice k Lestkovu v měsíci březnu 3x prohazo-
vána. Konec března pak teplý až 18º C, takže naši zemědělci vyjeli za prací 
do polí. Jaro teplé a vlhké, úroda se začala bujně vyvíjet. 
26. dubna pořádala mládež kulturní večer ve školní budově. 
1. máj zahájen mohutnými oslavami. Naši občané v počtu asi 35 osob se zú-
častnili oslav 1. máje v Turnově.
Na večer 17. května 1949 se přihnala prudká bouře s krupobitím trvající asi 
15 – 20 minut. Druhý den ještě místy ležely kroupy které byly přívalem vod 
a nebo ze střech nakupeny. Listí ze stromů bylo otlučeno a úroda místy úplně 
zničena. 
Nejvíce byl postižen Janků Václav č.31, Havlíčková Anna č.1, Votrubec Franti-
šek č.3, Ferkl Ladislav č. 5. Též obec Václaví byla částečně poškozena. 
Jarní počasí deštivé. Začátkem, sena se špatně sušila. Na žně suché období. 
Ve žních zasáhly státní strojní stanice z Turnova s traktorem a samovazem u 
některých občanů které je měly smlouvou objednány. 
Slunné a suché počasí se udrželo od července až do konce října, takže půda 
byla vyprahlá a na mnoha místech obilí na podzim zaseté špatně scházelo. 
Kde byla půda na před naorána vůbec neklíčilo až teprve začátkem listopadu, 
kdy teprve vydatněji popršelo. 
Jednotné zemědělské družstvo v obci zavedeno nebylo ač se o něho ve schů-
zi jednalo. Ve školní budově oslavy k 28. říjnu a blahopřejné podpisy k 70. 
narozeninám generalissima J. V. Stalina.
V letošním roce zabetonována obecní studna mezi čísly 10 a 11. Též obecní 
louž zavezena za stodolou Kudrnáčovou č. 20 pomocí občanstva. 
V neděli večer o posvícení dne 6. listopadu kol 1. hodiny v noci z neznámé 
příčiny vyhořel stoh 30 – 35q slámy Janu Kvapilovi č. 33, který byl uskladněn 
na svatoňovsku na poli. Majitel nebyl pojištěn. 
V neděli večer dne 18. prosince kolem 10 hodiny večer se několikrát zablýsklo 
a asi dvakrát silně zahřmělo. 
V říjnu dána do volného prodeje mouka, pečivo, chléb a veškeré mlýnské 
výrobky. 1 kg hrubé mouky cena 13 Kčs, 1 kg hladké mouky cena 7.20 Kčs, 
Chleba cena 15 Kčs, Houska cena 1.30 Kčs.
Zrušena daň pozemková a zavedeno národní pojištění. 
Přestárlý občané lidové republiky československé, kteří překročili 65 let svého 
věku, dostávají starobní pojištění. 

Mgr. Milena Kašová

Před velikonočním hodováním se dodržoval přísný půst. A protože z období 
zabíjaček před Vánocemi již mnoho masa a sádla do jara nezbývalo, tak se 
čekalo na vše zelené, co ze země vyroste.
Zelenou potravu tradice přímo přikazovaly. K vaření se využívala předpěsto-
vaná petržel, pažitka a jiné bylinky. Hlavně se využívaly mladé kopřivy, lístky 
pampelišky, pupence, květy chudobek a fialek. Tato raná zeleň byla základem 
pro velikonoční bylinkové polévky zahuštěné trochou jíšky a rozkvedlaným 
vajíčkem. 
Do velikonoční stravy patřila především vajíčka. Na Hod boží velikonoční se 
mělo v rodině sníst jedno rozdělené vejce, aby se rodina udržela pohromadě. 
O Velikonocích se také dělala pučálka – hrách zalitý v ploché nádobě vlaž-
nou vodou se nechal asi dva dny v teple napučet. Přebytečná voda se slila, 
zůstalo jen trochu. Třetí den vyrašily klíčky. Takto naklíčený hrách se na lžíci 
čerstvého másla zprudka opekl a na talíři osolil a opepřil, někdy osladil. 
Velikonoční lahůdkou bývala sekaná neboli zlatá buchta, hlavička, sekanina, 
sekanka nebo dýchánek, jak se jí říkalo v různých krajích. Tradice říkala, že 
má obsahovat pět druhů masa, ale většinou se používaly jen dva až tři. Zá-
klad tvoří maso vepřové a dobře prorostlé uzené, pak vajíčka a hodně čerstvé 
zeleně. Směs se obvykle pekla ve zdobné formě, nejlépe kulaté ve tvaru ple-
tence s volným středem, do něhož se po upečení naskládala vařená vejce. 
K velikonočním pokrmům patří i velikonoční pečivo. Od Květné neděle až po 
Velikonoční neděli se peklo pečivo v podobě ptáčků, slepic, kuřátek, kohout-
ků, ježků, hádků či holubiček. Také se pekly točence „dlouhého života“ a vrko-
če stočené do věnečku, jež symbolizovaly vlasy dívek a žen. Nejznámějším 
pečivem jsou tzv. Jidáše. Měly tvar různých figur, preclíků a točenců. Později 
získaly tvar placky propíchnutý vidličkou. Pekly se mazance, beránci a veliké 
kulaté koláče s několikerým plněním (mák, tvaroh, povidla…) tzv. „družbance“ 
Velikonoční pečení bylo stejně jako vánoční spojeno s různými obřady, např.: 
bylo zvykem, že hospodyně s rukama zamoučenýma od mazanců šla do za-
hrady pohladit stromy, aby dobře plodily. 

VELIKONOČNÍ POKRMY



RECEPT: 

     Babiččiny jidášky
     40 dkg polohrubé mouky
	 	 	 	 	 3	dkg	droždí
	 	 	 	 	 5	dkg	margarínu
     4 dkg cukru krupice
     1 vejce
     ¼ l mléka
	 	 	 	 	 skořice,	med,	sůl

PRANOSTIKY: 

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.

Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.

Postup:  
Mouku prosejeme, osolíme, zamícháme a do dolíčku dáme polovinu cukru, rozdro-
bíme droždí, přilijeme vlažné mléko a tuk a necháme vzejít kvásek. Vypracujeme 
vláčné těsto, které se nesmí lepit na ruce ani na vál. Zakryté necháme vykynout 

podruhé. Pak těsto vyklopíme na vál, vyválíme stejnoměrný plát, posypeme skořicí 
a krystalovým cukrem.  Stočíme do závinu, nakrájíme plátky (tvar podobný šnečí 
ulitě), řezem je položíme na plech a lehce potřeme tukem, rozšlehaným vejcem 

a po vykynutí pečeme do růžova. Pečené jidáše namáčíme v medu.
        
 

Mgr. Milena Kašová

MVDr. Jarka Kudrnáčová oznamuje,
že zahajuje provoz veterinární ordinace 
pro domácí a hospodářská zvířata 
na Kozákově č.p. 2..

Ordinační hodiny a možnost domluvit 
osobní návštěvu u Vás doma je na:

tel.: 775 051 173 Těším se na Vás.

Tak tu máme jaro. Počasí nám letos přeje a pomalu se blížíme mílovými kroky 
k prázdninám. Než se však zaslouženého odpočinku všichni dočkáme, čeká nás 
ještě spousta práce.
I když karnevalovým měsícem je většinou únor, my jsme si ho letos protáhli 
až do března. A musím s radostí konstatovat, že to stálo za to. Ve školce měly 
naše Berušky „kloboukový“ týden, po kterém následoval karneval, který byl ve 
znamení našeho klauna Srdíčka. A ještě než Srdíčko odešel, vymyslel pro děti 
„pyžamový“ týden. A nejen pro děti. I všichni učitelé a kuchařky se zapojili do 
posledního pyžamového dne a spolu s dětmi absolvovali pyžamovou přehlídku. 
Na školáky pak čekal ještě školní karneval a rozloučení se se Srdíčkem, kterého 
ve škole vystřídala zaječí rodinka Ušákovic. Březen byl totiž jinak ve znamení 
příprav na Velikonoce. Rodiče Berušek měli dílničku ve školce pod vedením 
paní učitelky Zunové, školáci vyrazili na dílnu do OMČR Turnov.
V pátek 17. března jsme měli ve škole sférické kino. Přestože v naší malebné 
vesničce nemáme kino, v pátek jsme s Beruškami v jednom byli. A ani jsme ne-
museli nikam jezdit, protože kino přijelo za námi do školy. Opravdu, přijel pán, 
v docela obyčejném malém osobním autě, s velikým batohem. Batoh donesl do 
tělocvičny a z něho vytáhl černobílý balón, který v tělocvičně nafoukl. Vypadal 
trošku jako horkovzdušný balón, který vídáme na obloze, ale bez koše. Pán nás 
nejdříve přivítal a vysvětlil, že se nemusíme ničeho bát, že můžeme vlézt dovnitř 
a pohodlně si lehnout na připravené pěnové podložky a už jen netrpělivě čekat, 
až začne pohádka. Paní učitelky pro nás vybraly pohádku o lidském těle. Bylo to 
velmi zajímavé a hlavně poučné. S hlavními hrdiny jsme se lidským okem dosta-
ly do vnitřku těla. V mozku jsme se proplétali mezi neurony, které bez přestání 
zpracovávaly, přijímaly a vysílaly signály k určité činnosti. Potom jsme se podí-
vali do plic a byly to asi plíce kuřáka, protože jsme viděli spoustu kouře. U srdce 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 
― AKCE V DUBNU



nás ale čekalo nemilé překvapení. Tady jsme se museli poprat s nebezpeč-
ným bacilem, který se snažil ucpat cévy tukem. My jsme sice nemohli přímo 
hlavním hrdinům pomoci, proto jsme alespoň drželi palce. Naštěstí vše dobře 
dopadlo a bacila se podařilo zneškodnit. To jsme si s úlevou oddechli, když 
jsme se všichni vrátili z těla ven a paní učitelky si oddechly, že nikdo z nás ne-
usnul. Nakonec si paní učitelka zahrála na názornou pomůcku a my jsme na ni 
přidělávali orgány, které máme všichni v těle. Celé kino a představení se nám 
moc líbilo, a proto se už teď těšíme, až ke konci školního roku přijede znovu. 
Po Beruškách se do kina dostali i jejich starší kamarádi – školáci. Pro školáky 
pan ředitel vybral film Tajemství stromů. Školáci, kolik toho víte o fotosyntéze, 
oběhu kyslíku a struktuře stromů od kořenů až po listy? Jak stromy získávají 
energii ze slunce? Proč rostou? Jak to, že se voda z kořenů dostává v rozporu 
se zákony gravitace do listů? Zvídavá a milá beruška Dolores a svatojánský 
brouček Michael pro naše školáky našli odpovědi na všechny tyto otázky ve 
své škole pro broučky. Na závěr následovaly zvídavé kontrolní otázky pana 
promítače a paní učitelky. A protože všichni školáci dávali pozor a znali odpo-
vědi na všetečné dotazy, každý si domů odnesl na památku krásnou záložku 
do knihy. Film to byl moc krásný a plný kouzelných efektů, takže i školáci se 
už těší na červen, kdy sférické kino ještě jednou naši školu navštíví a my se 
opět posuneme v našem poznání o kousek dál.
Na konci března se udála ještě jedna akce, na kterou bych Vás rád upozornil. 
Nebo se pochlubil? Nebo poděkoval? Posuďte sami. Ve středu 29. března 
jsem byl oficiální cestou pozván na Krajský úřad do Liberce, kde jsem z rukou 
Mgr. Petra Tulpy (náměstek hejtmana řízení resortu školství) převzal ocenění 
nejlepších pedagogických pracovníků z Libereckého kraje pro rok 2017. Již po 
obdržení zvacího dopisu jsem začal přemýšlet, za co jsem si to zasloužil. Mám 
už po deseti letech ve funkci začít bilancovat? To se mi ještě moc nechce, 
protože mám před sebou ještě spoustu rozdělané práce. Je to díky Vlastíko-
vi? Možná trochu ano, protože si Vlastík za svých deset let vybudoval solidní 
renomé a soutěž je známá po širokém okolí nejen našeho kraje. Je to snad za 
výborné výsledky našich žáků (vloni se všichni páťáci dostali na gymnázium 
a vím, že nám tam rozhodně nedělají ostudu)? Ale to přece není jenom moje 
zásluha. Je to za naše mimoškolní aktivity (Výlet za poznáním (sama sebe), 
výuku plavání, bruslení a lyžování, netradiční školní i školkové výlety)? I to je 
určitě zajímavé, ale pochybuji, že se o tom ví až na Kraji a že si to zaslouží 
tak významné ocenění… A pak jsem na to asi přišel. Tak jako ředitel můžu ve 
škole za všechny hříchy (před inspekcí, kontrolami, rodiči i občany), protože 
ředitel může za všechno a za všechno zodpovídá, jednou se karta obrátila a 
jako ředitel můžu i za krásu naší milé školičky. Vím, že se o nás ví v širokém 
okolí a jsem tomu rád. Vím, že se tu všichni snažíme odvádět poctivou práci 
a staráme se o naši školu ze všech sil. Vím, že všichni se snažíme táhnout 
za jeden provaz a máme jediný cíl – udržet naši školu proti všem (zejména 
MŠMT) navzdory. A rozhodně si uvědomuji, že v tom nejsem sám. A jsem 
tomu nesmírně rád, protože sám bych nedokázal nic. Ano, ocenění jsem do-

stal já, ale dovolte mi i touto cestou poděkovat všem, kteří se mnou tu káru 
tatobitské školy táhli a táhnou dál. Velmi nerad bych na někoho jmenovitě za-
pomněl, proto mi odpusťte, že tu nebudu uvádět jmenný seznam všech mých 
bývalých i současných spolupracovníků, sponzorů, přispěvatelů, kamarádů a 
známých, ale s dovolením zmíním pouze dva, kterých si nesmírně vážím a 
bez kterých bych nebyl tam, kde jsem, a nezískal to, co jsem získal. Prvním je 
ikona tatobitského školství, bývalý ředitel školy pan Jaroslav Šťastný. Byl je-
den z prvních, s kým jsem se tu setkal po nástupu do funkce a se kterým jsem 
budoval Starou školu. Kdykoliv k němu můžu zajít pro radu, pomoc či jen tak, 
na kávu. A druhou osobností je ta, bez které by se v obci nic nestalo a které 
vděčím za mnohé nejen já - paní starostka Lenka Malá. Zastupitelstvo obce v 
čele s paní starostkou mi dalo příležitost nastoupit po konkurzu sem do školy. 
Paní starostka za školou stojí jako skála, o které se můžu kdykoli opřít, když 
potřebuji pomoc. To ona nám pomáhá se vším – od vybudování nádherného 
školního hřiště až po vysazení školní i školkové lípy. Od zásadních investic až 
po bonbóny pro děti. Po deseti letech ve funkci totiž vím, že bez zřizovatele, 
kterému na škole opravdu záleží, nezmůžete nic. A já jsem hrozně rád a vím, 
že paní starostka je jedna z mála, která pouze nemluví, ale hlavně koná. A já 
doufám a věřím, že naše spolupráce bude pokračovat minimálně ještě jednu 
dekádu a slibuji jí i Vám všem, že se budu všemožně snažit ve spolupráci se 
všemi kolem, abychom v nastoleném trendu vydrželi co nejdéle a abychom 
dokázali, že ocenění nebyla náhoda a že jsme si ho všichni společně právem 
zasloužili.
A čeká nás duben. Dovolte mi, abych Vás upozornil na zápis do 1. třídy (27. 
4.), Den otevřených dveří ve školce, kde si budete moci vyzvednout Žádost o 
přijetí do MŠ (27. 4.) a v neposlední řadě i na termín podání žádosti o přijetí do 
MŠ, kterou je nutné závazně a se všemi náležitostmi podat do 4. května 2017.
V květnu proběhne již desátý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 
2017. Kdybyste kdokoli mohl pomoci a přispět sponzorským darem, zastavte 
se, prosím, v ředitelně. Letos budeme obhajovat loňský skvělý úspěch, přesto 
stále platí, že důležitější než samotné umístění je dobrý pocit a poctivá hra.

A co nás čeká v dubnu? 
po 10. 4. ― ŠKOLKA – Velikonoční dílna LBC
út 18. 4. � logopedie
čt 20. 4. ― rodičovské sdružení
čt 27. 4. ― zápis do 1. třídy
čt 27. 4. ― Den otevřených dveří v MŠ
pá 28. 4. ― rej čarodějnic ve škole i školce
pozn. do 4. 5. 2017 je nutné podat přihlášku do MŠ (viz. Upozornění)
Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, 
sledujte naše internetové stránky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně 
můžete seznámit s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy



Gratulujeme dubnovým jubilantům
65 let – Naděžda Šírková, Lestkov 45

60 let – Jaromír Bičík, Kozákov 14
60 let – Hana Lamačová, Volavec 48 

Slované přišli na horu
V) Říp C) Vyšehrad

Praotec Čech měl bratra
A) Kroka Y) Lecha

Krok měl
Š) 3 dcery L) 2 dcery

Bivoj přinesl kněžně živého
E) kance O) zubra

Kazi měla za manžela
L) Horymíra H) Bivoje

Libuše uměla
I) léčit  R) věštit

Přemysl oral s párem
A) volů  L) koní

Ctirad se nechal oklamat
O) Vlastou D) Šárkou Řešení:
Tajenka: Libuše vládla z hradu, který se jmenoval Vyšehrad.

Slované přišli na horu
V) Říp C) Vyšehrad

Praotec Čech měl bratra
A) Kroka Y) Lecha

Krok měl
Š) 3 dcery L) 2 dcery

Bivoj přinesl kněžně živého
E) kance O) zubra

Kazi měla za manžela
L) Horymíra H) Bivoje

Libuše uměla
I) léčit R) věštit

Přemysl oral s párem
A) volů L) koní

Ctirad se nechal oklamat
O) Vlastou D) Šárkou

Něco pro zábavu dospělým i dětem
Tajenka: 
Libuše vládla z hradu, který se jmenoval ____________________________. 


