RADOSTNÁ STUDÁNKA
Informační zpravodaj

červen 2017

i
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná ve středu 14. června 2017
od 20 hodin v budově Obecního úřadu
Radostné pod Kozákovem (na Pustině)

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

www.radostna.cz
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Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
bude proveden v neděli 4. června 2017
13.30 ― 13.40 hod. na Pustině před obecním úřadem
13.45 ― 13.55 hod. v Lestkově u prodejny smíšeného zboží
14.00 ― 14.10 hod. na Volavci na návsi

Sběr bude prováděn pojízdnou sběrnou, která bude přistavena
podle časového rozpisu. Odpady budou přebírány kvalifikovanými
pracovníky společnosti Severočeské komunální služby s.r.o..
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Přijímány budou následující druhy odpadů:
― Léky všeho druhu včetně mastí
― Domácí kapalné i tuhé chemikálie
(ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky
na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.)
Vše řádně označené !!!
― Zbytky starých barev, obaly od barev
― Televizory, ledničky, zářivky
― Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
― Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
― Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
― Pneumatiky
― Odpad stavebního charakteru
― Eternit, azbest, asfalt
― Stavební omítky, lepidla, směsi atd.
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na stanovišti osobně 		
pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady
před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz,
podle kterého bude zjištěna adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti
před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.
Více informací poskytne obecní úřad nebo přímo
pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o.

Termíny svozu bioodpadu
V červnu bude prováděn vývoz biopopelnic

každé úterý tzn. 6.; 13.; 20. a 27. 6. 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.

Výměna vodoměrů
V průběhu měsíce července tohoto roku bude zahájena plošná
výměna a plombování vodoměrů obecního vodovodu. Tuto službu bude provádět firma Filest s. r. o. a pro odběratele vody bude
zdarma.

na telefonním čísle 483 312 403.
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Z kroniky lestkovské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně
tak, jak jsou zapsány v kronice.
Rok 1950
Zima byla velmi mírná, byl to snad jediný rok, kdy se nemusila prohazovat silnice od kříže ke Kozákovu. Obilí přezimovalo dobře a tím byla naděje na dobrou sklizeň. Dodávky byly splněny přes
100%.
Hospodářský domek po p. Kvapilovi na Podvrskách koupil
Koucký z pod Všeně a začal skutečně pilně hospodařit.
8. březen Mezinárodní den žen konána slavnost v hostinci
u Mrázů za hojné účasti. Pěkný proslov měla Růžena Hejdukova
(od Kříže). Slavnost zakončena dětskými zpěvy.
V lednu zřízena byla ve škole z jedné učební místnosti svatební síň pro obec Lestkov, Voavec, Václaví. Sňatků konáno dvanáct
a z nich šest ještě oddáno římsk. katol. v Tatobitech.
Zima byla mírná, do Vánoc bylo bez sněhu, později něco
málo napadlo a zase se ztratil. Největší mrazy zaznamenány 18º C.
Obilí dobře přezimovalo, byla naděje na dobrou sklizeň.
Dodávky hospodářských výrobků byly následující: obilí na
104 %, brambory na 100 %, vepřové na 114 %, hovězí dodáno na
90 % z důvodu, že nebyl odebrán hospodářským družstvem, mléko
na 96 %, ale nad kontingent bylo předáno.
Na Vánoční nadílku pro vojáky vybráno v obci na penězích
a jiných věcí v ceně 1.940, - Kč a předáno ku svým účelům.
V tomto roce zemřelo 9 občanů, následkem stáří a přibylo
rovněž 9 novorozeňat.
V prosinci se za pomoci občanstva postavila telefonní linka,
hovorna se umístila ve škole. Volá se na číslo 43, Rovensko.
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Rok 1951
Obec Lestkov čítá 393 obyvatel.
Místní národní výbor:
Vošvrda Frant., předseda
Malý Josef, čp 53 z Lestkova, rolník
Hlán Josef, ř. učitel, Paličová Anna brusička skla, Šírkova Anna
ze Zelinek, manželka dělníka, Dřevikovská posluchačka šperkařské školy v Turnově, Vávra Václav chalupník na Kozákově
čp. 1, Mendík Jindřich dělník v kamenolomu na Kozákově, Kvapil
František rolník na Kozákově, Palič Oldřich, brusič skla v Lestkově,
Mazánek Jos. rolník z Lestkova č 4, Šálek Jar., železniční dělník
z Kozákova, Bareš Frant. brusič skla v Lestkově, Hlubůček Frant.,
tesař z Lestkova, Vaňátko Oldřich cestář z Lestkova.

Z kroniky volavské
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 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 pod kraj Liberecký.
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 1 ½ m závěje. Musela být pracovní brigáda a silnice k Lestkovu
v měsíci březnu 3x prohazována. Konec března pak teplý až 18º C,
takže naši zemědělci vyjeli za prací do polí. Jaro teplé a vlhké úroda
se začala hojně vyvíjet.
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26. dubna pořádala mládež kulturní večer ve školní budově.
1. máj zahájen mohutných oslav. Naši občané v počtu asi
35 osob se zúčastnili oslav 1. Máje v Turnově.
Na večer 17. Května 1949 se přihnala prudká bouře s krupobitím trvajícím 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 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 napřed naorána, vůbec neklíčilo až teprve začátkem listopadu kdy teprve vydatněji popršelo.
Jednotné zemědělské družstvo v obci zavedeno nebylo ač se
o něm ve schůzi 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 Svatoňovou 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
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Zrušena daň pozemková a zavedeno národní pojištění.
Přestárlý občané lidové republiky československé, kteří překročily 65 let svého věku, dostávají starobní pojištění.
Mgr. Milena Kašová

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
― AKCE V ČERVNU
Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole. Máme před sebou poslední školní měsíc a za sebou úspěšný,
ale náročný květen.
Ve čtvrtek 4. května jsem také přijímal žádosti k předškolnímu vzdělávání. Letos jsme mohli přijmout šest dětí. Žádostí se sešlo
deset, takže jsem čtyřem rodičům musel dát Rozhodnutí o nepřijetí.
Mrzí mě to, ale kapacita školky je omezená. Letos poprvé vstoupilo
v účinnost i pravidlo o spádovosti škol, a jelikož nemáme uzavřenou
žádnou smlouvu o spádovosti, byly přijaty všechny děti z Tatobit
a Žlábku, i když podle kritérií bych v případě uzavřené smlouvy rozhodl jinak.Od příštího školního roku budeme mít ve školce 24 dětí.
Je to dobře i z pohledu školy, protože je tu výhled, že by se situace
v naší škole mohla konečně stabilizovat a nepřekvapí-li nás ministerstvo nějakým „dobrým nápadem“, měli bychom mít do budoucna
o tatobitský dorost postaráno. Dík za to patří Vám, že si vážíte naší
práce, a paním učitelkám za každodenní „neviditelnou“ práci ve prospěch našich dětí.
V pátek 12. května jsme se zúčastnili akce Mikroregionu
Tábor Děti vítají jaro. Letos byla akce připravená pro školáky, takže
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jsme vyjeli do Lomnice nad Popelkou a tam si užili krásné hravé
dopoledne. Děkujeme.
Ve čtvrtek 18. a v pátek 19. května se u nás ve škole konal jubilejní desátý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík
2017. Letos se nám sešlo dvanáct týmů od Liberce po Mladou
Boleslav. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí.
A letos všechny čekala parádní oslava Vlastíkových kulatin. A co
že to ten Vlastík je?
Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů
(jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní
různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže
je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání
místa, ve kterém žijeme.
První den po slavnostním zahájení, které se letos konalo
díky krásnému počasí v prostoru u víceúčelového hřiště, na děti
čekalo první překvapení. Po deseti letech je přišli přivítat rodiče
Vlastíka a pozvali všechny účastníky na narozeninovou párty.
Celá soutěž byla motivovaná láskou ke knize, takže jsme se hned
v úvodu přesunuli virtuálně do Prahy do Národní knihovny a začala velikánská hra, jejímž úkolem bylo zachránit všechny knihy. Nejprve jsme se seznámili s pražskými památkami a nejmladší účastníci si proti sobě zahráli pexeso. Po první hře jsme se přesunuli do
tříd a na všechny čekaly první a druhé protokoly – všeobecné testy
z vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i z matematiky – vždyť
Vlastík je chlapec komplexně zdatný. To už soutěžící ale opustily paní učitelky, pro které byla připravena vlastivědná vycházka
po okolí s posezením v přírodě. Po obědě jsme pro děti připravili
velkou čtyřhodinovou strategickou hru Zachraňmeknihu. Nejprve
jsme zachraňovali písmena, potom slova a nakonec celé knihy.
I když byla hra náročná, děti pracovaly s chutí a elánem a čtyři
hodiny utekly jako voda. Po čtyřech hodinách běhání, soupeření
a přemýšlení jsme se všichni vrátili zpět do školy a zahráli si ob10

dobu známé soutěže Riskuj! Některé týmy to vzali opravdu v duchu riskování, a tak letos poprvé se ve výsledkové tabulce objevili
i minusové body.
Po odpolední strategické hře přišla na řadu večeře a … klid
na lůžku ještě ne. Začala totiž ta pravá oslava. Na školním hřišti
během večeře vyrostlo sférické kino a všichni Vlastíkovi kamarádi
byli pozváni na promítání Snu o létání. Děti se v programu seznámily s prapočátky lidské touhy o snu vznést se do oblak a postupně prošly dlouhou cestu objevů až po současnost, kdy obletět celý
svět není až zase tak velký problém. Po promítání jsme se všichni
opět sešli u školy a přišlo překvapení pro všechny – Vlastík dostal
od paních kuchařek veliký dort s desítkou. A jelikož není lakomý,
pozval všechny kamarády, aby také ochutnali. Ale dřív, než k tomu
došlo, každý tým předal Vlastíkovi dárek. Nádhernou atmosféru plnou kamarádství a usměvavé nálady dokonale orámovalo poslední překvapení – ohromný ohňostroj na počest Vlastíka a všech,
kteří mu přišli popřát a oslavit s ním jeho krásné narozeniny. Pak
už během půl hodiny celá škola utichla a bylo slyšet jen oddechování spících dětí, protože celý den byl pro ně opravdu dlouhý
a náročný …
Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět
se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů
a příprava na závěrečný úkol. Během noci totiž naši školu napadly
bakterie, které začaly požírat zachráněné knížky. Vlastík je však
kluk šikovný a má výborné kamarády, takže se všichni vrhli s chutí
do práce a každý tým i s pomocí paních učitelek vyrobil zázračný přístroj k zachránění knih. Nakonec se nám společnými silami
povedlo všechny knihy zachránit a mohli jsme s úsměvem konstatovat, že dva dny plné soutěžení se moc povedly a všichni jsme
si to parádně užili. A jelikož nám letos počasí vyšlo na jedničku
a všechny školy celou soutěž pojaly velice zodpovědně, jsem moc
rád, že celé dvoudenní klání končilo ohromným potleskem. Vlastík
opět dokázal, že motto celé soutěže není jen fráze, ale že dochází
i k jeho praktickému naplnění.
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Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení
a oznámení výsledků. Celkové pořadí bylo následující – vítězem
dvoudenního klání se letos stali Vlastíci z Turnova – Žižkovy ulice,
stříbrní skončili Vlastíci z Liberce – Kaplického ulice a bronzový
byl tým z Liberce – Husovy ulice. Dále se poskládaly týmy
z Mašova, Velkých Hamrů, Železného Brodu, Turnova – ulice
28. října, Tatobit, Koberov, Dobrovice, Turnova – Skálovy ulice
a Mírové pod Kozákovem – Bělé. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (moc jim
děkuji a velmi si jejich náklonnosti k celé akci vážíme) ještě každý
účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.
Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli
a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti, Potravinám
Roman Vaněk za sladkou svačinku a KOVO Mazánek na finanční
příspěvek. Díky Zahradnictví Na Zázvorce každý člen týmu „na
bedně“ obdržel krásnou knihu s historickou tématikou. Velký podíl
na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez
kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo. Moc si jich za to vážím
a velice jim děkuji. Děkuji také agentuře Hobit za organizaci a paní
Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby pro všechny
mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2017.

AKCE V ČERVNU
st 1. 6.
po 5. 6.
st 7. 6.
čt 8. 6.
pá 9. 6.
čt 15. 6.
pá 16. 6.
út 20. 6.
26. – 27. 6.
st 28. 6.
st 29. 6.

MDD
ŠKOLKA – dopravní hřiště v Turnově
rodičovské sdružení pro budoucí prvňáky
ŠKOLKA – výlet do ZOO Praha
dopravní hřiště pro všechny na hřišti v Tatobitech
ŠKOLKA – Bobřík odvahy
ŠKOLA i ŠKOLKA - sférické kino
logopedie
školní výlet – rafty
ŠKOLKA – rozloučení s předškoláky
stopovaná

Se školáky se rozloučíme v pátek 30. června, školka bude uzavřena od 17. července do 18. srpna 2017. V úterý 29. srpna 2017
od 15 hodin se ve školce koná rodičovské sdružení pro rodiče
nových Berušek – účast je nutná!
A to je vše. Přeji Vám všem hodně sluníčka, elánu do
práce a energie. 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

Všem ještě jednou děkuji a věřím, že desátými narozeninami vše nekončí, a i když už to příště asi nebude v tomto formátu,
s Vlastíkem se ještě potkáme a ještě o něm všichni uslyšíme.
V pátek 26. května jsme se všichni fotili, abychom měli památku na letošní školní rok.
A co nás čeká v červnu?
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KOMU DOMA PŘEBÝVÁ NEBO CHYBÍ … ??
Milé maminky, zveme Vás na Dětskou burzu,
která se koná 14. 6. 2017 v kulturním domě
v Tatobitech od 16.30 hodin, kde můžete
prodat i nakoupit dětské oblečení, hračky,
knížky, kola, kočárky …

Něco pro zábavu dospělým i dětem
Sudoku

Osmisměrka
Manželka volá k obědu svého manžela vegetariána. Pojď už jíst, nebo ti ...

Gratulujeme červnovým jubilantům
90 let – Božena Vávrová, Kozákov 1
90 let – Josef Votrubec, Kozákov 20

Opustili nás
Miroslava Mazánková, Lestkov 78
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(Tajenka má 10 písmen.)
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