RADOSTNÁ STUDÁNKA
Informační zpravodaj

červenec / srpen 2017

Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížil čas prázdnin a dovolených. Tak jako každý
rok touto dobou máte před sebou prázdninové vydání Radostné
studánky. Doufáme, že jste byli s minulými výtisky spokojeni. Na
další vydání Radostné studánky se můžete těšit opět v září.
Jménem všech zastupitelů obce a týmu, který se podílí na
vydávání Radostné studánky, Vám přeji krásné prázdniny a klidnou,
pohodovou a slunečnou dovolenou.
Jan König, starosta

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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Zpráva ze zasedání zastupitelstva
Za přítomnosti všech devíti zastupitelů obce a dvanácti občanů se ve
středu 14. června 2017 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu
veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zahájeno bylo starostou obce
ve 20:00 hod. a zastupitelé následně projednali tyto body:
1.

Závěrečný účet obce je celkové shrnutí
hospodaření obce v předcházejícím roce. Jeho
součástí je mimo jiné i plnění rozpočtu a zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
kontrolními orgány Krajského úřadu. Při tomto
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podrobném přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny žádné nedostatky, proto byl závěrečný
účet obce za rok 2016 schválen bez výhrad.
2.

Byl schválen projekt společnosti ČEZ a. s. na
rekonstrukci nadzemního vedení NN v místní
části obce Kozákov, které je umístěno na
nevyhovujících dřevěných sloupech. Jedná
se o výměnu vodičů a podpěrných sloupů za
betonové, současně dojde k přepojení části
odběratelů na zemní kabelové vedení, které
nahradí stávající vrchní přípojky NN. Jedna
z těchto přípojek bude provedena podvrtem pod
obecní komunikací. Vedení veřejného osvětlení
bude zachováno.

3.

Byla schválena žádost Ing. Ziny Dědkové
o souhlas se stavbou rodinného domu typu
bungalov, pravidelného půdorysného tvaru
o rozměrech 13 x 10 m na pozemku p. č.
261/8 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (Pustina,
u cesty od hlavní silnice k Pasece). Likvidace
splaškových vod bude řešena septikem
s biofiltrem s přepadem do obecní kanalizace.

4.

Diskuze byla vedena převážně na téma sporu
o hranici mezi pozemky rodin Šimonových
a Paličových. V reakci na obvinění své osoby
ze strany pana Jaroslava Šimona st. na
minulém veřejném zasedání zastupitelstva
obce, předal pan Petr Palič zastupitelům obce
své písemné vyjádření a požádal o jeho citaci
v obecním zpravodaji. Zastupitelstvo obce znovu
konstatovalo, že nemá pravomoc rozsoudit
spor o hranici pozemků, ani posoudit vzájemné
verbální a fyzické napadání sousedů. Proto byla
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stížnost na občanské soužití již dříve předána
k projednání přestupkové komisi při Městském
úřadu v Turnově, která obvinění od pana Šimona
v současné době prošetřuje a která by měla
vydat k dané věci rozhodnutí.
Na žádost pana Petra Paliče citujeme jeho
stanovisko:
„Reaguji na zápis z posledního zasedání
Obecního zastupitelstva, které se konalo 22. 3.
2017 bod č. 11 a které též vyšlo v informačním
zpravodaji Radostná Studánka v dubnovém
čísle.
Pan Jaroslav Šimon st. mě neoprávněně obvinil
z verbálního napadání a vyhrožování. S panem
Šimonem ani s jeho celou rodinou, jsem neměl
již od loňského roku žádný verbální ani fyzický
kontakt. Domnívám se, že cílem pana Šimona je
mě před veřejností očernit a pomluvit. Předmětem
sporu je hranice mezi našimi pozemky.“
Jan König, starosta obce
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Obecní úřad Radostná pod
Kozákovem:

• Přijme brigádníka na sezónní práce, zejména sekání trávy
• Nabízí k odvozu použité kancelářské skříňky a stoly

Bližší informace podá starosta – tel. 724 179 787
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Termíny svozu bioodpadu
V červenci bude prováděn vývoz biopopelnic

každé úterý tzn. 4.; 11; 18. a 25. 7. 2017.
V srpnu bude prováděn vývoz biopopelnic

každé úterý tzn. 1.; 8.; 15.; 22. a 29. 8. 2017.

5. – 6. srpna 2017
se koná tradiční Vavřinecká pouť
v Tatobitech

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.

Z kroniky lestkovské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně
tak, jak jsou zapsány v kronice.
V kronice se po roce 1951 objevují zápisy ze staré doby, některé
z nich jsou velmi zajímavé, posuďte sami:

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.
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1547 Byl bohatý velmož český Adam z Vartemberska pro odboj proti
císaři Ferdinandu I. potrestán konfiskací statku tj. 126 vesnic a měst.
Tehdá celá část Kozákova přináležela k panství rohozeckému. Tak
schudlý Adam r. 1557 vyměnil Jindřichu Smiřickému díl Kozákova
a ten jej připojil k panství Hruboskalskému. Okolí Kozákova lid mnoho vytrpěl stazce náboženské a chodívali u lesa pod kopeček si
postěžovat (Oddychovat) proto se tam říká vzdychánek.
1654 Obyvatelstva po 30ti válce – v Tatobitech stavení 33, v Lestkově 13, Kozákov 11. Tenkrát na vojnu verbovali a musil tam byti
12 – 14 roku, když přišel domů byl vysloužilec pro strach v obci, byl
surový, každá matka musila plakati.
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1824 Kostel P. Marie v Turnově počal se stavěti a stavěl se 30 roků.

1856 Stavěla se železniční dráha od Liberce k Pardubicům.

1825 Ve Volavci u Drahoňovského shořel statek a v něm 10 kusů
dobytka.

1865 Stavěla se škola na Volavci za faráře Preizlera z Tatobyt.

1831 Stavěla se státní silnice od Turnova do Kněžníc 6 roků, toho
rou se stavěla brána a dvůr u zámku na Hrubé Skále.

1870 Pod touto studánkou, blíže hájovny, kde dnes jest hostinec
u Pražáků byl dříve mlýn. Postavěn byl v roce 1870 a zrušen byl
1901. O tomto mlynu se mnoho vypravuje, kde se zdržovala lupická
banda.

1833 Stavěl se Dvůr Hruboskalský a v roce 1925 byl rozdělen malým
zemědělcům a stavba se 115 korci Akadem. malíři Janu Vacátkovi.

1881 Stavěla se silnice z Lochtuš do Tatobyt.

1838 Stavěl se Pivovar na Hrubé Skále.
1839 Stavěli se lázně Sedmihorky a školy na Vyskři a v Libuni.

1883 Podél struhy pod lesem kde se podnes říká v Havírně doloval
v tomto roce uhlí Václav Janus rolník z Tatobyt, kde proďál svůj majetek, pak ukoupila obec tatobská jeho hospodářství.

1843 Bylo Václaví a Volavec k Lestkovu přidělen a zase v roce 1868
odloučení.

1890 Postavil se železný most v Turnově přes Jizeru.

1845 Bylo prohlášeno že se bude u Rakouska sloužiti v armádě 8 let
místo 12 let.

1895 Května 26 nařídilo místodržitelství aby učitelstvo vyučovalo
české dějiny a prapory se vyvěšovali žluté a červené barvy.

12. 6. 1848 Byla prohlášena konstituce, táhl z Tatobit tábor do Rovenska a tam stráží byli rozprášení. Za okres náš Turnov a Železný
Brod byl poprvé zvolen za poslance Dr. Fr. Rygr ze Semilska.
20. 7. 1848 Bylo hlášeno že zámku z Hruboskalí baráčníkům a podruhům se jest jim stavena robota. Pak druhy rok o Svatodušních
svátcích (letnice) byla revoluce česká, vrchním generálem byl Veendischgräts chtěl poněmčit českou zemi vůbec. Z podkozákova občané táhli na Prahu vidlemi, cepy apod. a nebyli tam puštěni.
1. 9. 1848 byl prohlášen patent zrušení roboty, desátku kostelních,
úroku z veškerého poddanství a vrchnostenství úředníci ze státní
roboty. Paměti roboty: odbývala se takto, rolník vykonával týdně 2
dny tažným dobytkem a 2 dny pěší. Od Jana Křtitele do Václava
mimo 6 dnu. Byl-li svátek musil jiný den a nebo platit práci určenou
a musel vykonat zjednal-li si byl trestán až 30 ran na prdel.

1898 Dne 15/2 Lestkov byl odloučen od školy tatobské na Volavec.
Byla slavnost šlo se z Kostela z hudbou na Volavec. Pak do hostince
a tam se tančilo Přítomné dítko dostalo 2 párky a housku.
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1909 Postaven na Volavci vodovod.
1912 Stavěla se silnice od Lestkova na Kozákov a roce 1925 se
dostavěla na hranice.
Mgr. Milena Kašová
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
― HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2016 / 2017

Tak tu máme konec června a s ním pro školáky tolik vytoužené prázdniny. Dovolte mi, abych zhodnotil uplynulý školní rok trochu
obšírněji. Vím, že jsem Vás měsíc co měsíc pravidelně informoval
o dění ve škole, přesto si myslím, že na závěr školního roku se patří
shrnout úspěchy i neúspěchy.
Dovolte mi tedy, abych ještě jednou připomenul, co všechno jsme
za rok stihli a jak probíhala výuka.
Letos byli všichni žáci vzděláváni podle našeho platného školního
vzdělávacího programu. Od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela
školského zákona, která se přímo dotýká mateřské i základní školy,
takže k začátku školního roku museli upravit náš ŠVP podle platné
legislativy. Od 1. září 2017 se změny dotknou i chodu MŠ, takže přes
prázdniny musíme vyřešit změnu ŠVP PV a školní řád MŠ. Teprve
čas ukáže, zda plánované změny jsou krokem správným směrem.
Já jsem k plánovaným změnám skeptický, ale třeba se mýlím…
Inspekce ČŠI nás letos navštívila v dubnu a jsem velice rád,
že odjížděla spokojená, protože ve škole ani ve školce neshledala
žádná závažná pochybení a s výukou byla velice spokojená. Zejména se jí líbilo zapojení nových trendů do výuky (prvky Hejného
metody v matematice) a propojení mezipředmětových vazeb spojených s kritickým myšlením a analýzou a syntézou učiva. Velice
10
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kladně hodnotila vzájemnou spolupráci jednotlivých ročníků mezi
sebou, zvládnutou evaluaci a autoevaluaci a ocenila klidnou a milou atmosféru v celé škole. Děkuji tímto všem paním učitelkám za
jejich poctivou práci. Mimo inspekci přímo na místě absolvovali tři
rychlá šetření v modulu InspIS (INEZ – Participace žáků na fungování základní školy a využívání IVýP, INEZ – Seznamování dětí
v mateřských školách s cizím jazykem INEZ – Využívání digitálních
technologií a strategické plánování), která plnohodnotně nahrazují
kontrolu na místě. V květnu jsme se také zúčastnili Výběrového
zjišťování výsledků žáků 2016/17 5. ročníku v předmětech Anglický jazyk, Český jazyk a Člověk a svět práce a ve všech předmětech jsme obstáli lépe, než byl celorepublikový průměr. V Českém
jazyce dokonce o 12%, což si myslím, že dokazuje, že výuka je
u nás velice kvalitní.

V únoru a březnu ve školce a ve škole proběhl dětský karneval.
V dubnu jsme oslavili příchod Velikonoc, navštívili jsme senát, proběhl rej čarodějnic (Berušky navíc navštívila čarodějnice Zvonimíra) a v květnu naše Berušky vystoupily na besídce pro maminky.
V červnu jsme tu opět měli dopravní hřiště, školáci byli na školním
výletě u Komárovského rybníka a Berušky absolvovaly výlet do
ZOO Praha a Bobříka odvahy. Se školáky jsme se na konci června
rozloučili již tradiční stopovanou.

Během roku jsme tedy splnili vše, co nám předepisují osnovy,
a dokonce i něco navíc.

V průběhu roku nás navštívili a výuku ve škole i školce zpestřili
panáček Dýňáček, duboví skřítkové Dubáček a Dubínek, čertíci
Barnabášek a Uryášek, bílý pes Monty, zaječí rodinka (táta zajíc
Ušák, mamka zaječice Ouška a jejich tři děti, malí, neposední zajíčci - dva kluci Chloupek a Drápek a jejich sestřička Pacičkou.),
čarodějnice Zvonimíra, Vlastík a na závěr roku vodníci Dušička
a Bublinka.

A jakéže akce byly “navíc“?
První byl určitě Výlet za poznáním (sama sebe) – letos jsme
opět vyrazili do Hejnic, kde jsme plnili MPP a Enviromentální výchovu, hráli si, učili se a znovu si zdůraznili jasná pravidla, co se
bude v průběhu roku vyžadovat a co se pro ně pokusíme uspořádat. A rok plynul… Během roku jsme několikrát navštívili turnovské divadlo, jezdili jsme bruslit do Lomnice nad Popelkou, plavali
jsme v turnovském bazénu, lyžovali jsme ve Struhách (i s Beruškami), účastnili se rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojených trhů, pro rodiče uspořádali besídku a v dubnu uspořádali
zápis do 1. třídy. Zapsaly se nám čtyři děti. Budoucími prvňáky
jsou Kateřina Kubíčková, Stanislav Linka, Sabina Svitáková a Petr
Votrubec. Organizace tříd bude zřejmě stejná jako letos - spojen
bude 1. a 2. ročník – třídní učitelka paní Mgr. Milena Kašová a 3.,
4., a 5. ročník, kde třídním učitelem budu já. Určitě se opět všichni
budeme snažit, aby se dětem ve škole líbilo a aby sem chodily
rády. Škola i školka budou naplněny takřka na maximální možnou
hodnotu, což je určitě z pohledu budoucnosti školy dobře.
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Na začátku školního roku jsme přestavěli mateřskou školu (díky
grantovému programu Preciosy) a do Vlastíka jsme zrekonstruovali půdní byt (díky sponzorskému daru firmy ZIKUDA). Oběma
organizacím velice děkuji za pomoc a nezanedbatelný finanční
příspěvek.

Na začátku května proběhl desátý ročník regionální vlastivědné
soutěže Vlastík 2017. Akci jsme uspořádali ve spolupráci s agenturou Hobit a za výrazného přispění Obce Tatobity. Soutěže se
zúčastnilo dvanáct týmů, soutěž se podařila a ohlasy byly opět velmi příznivé. Díky Mgr. Lence Roštejnské máme z celé akce DVD.
Naši školu reprezentoval tým ve složení Adéla Odhánělová, Martin
Mařan, Josef Kubíček, Jana Roštejnská a paní učitelka Milena
Kašová. Celkově jsme skončili na osmém místě.
Po celý školní rok pokračovala spolupráce s paní logopedkou
Mgr. Janu Prokešovou a soudě podle zájmu a ohlasu rodičů to
byla spolupráce prospěšná. Určitě jí patří velký dík, protože to pro
ni znamená řadu komplikací, a velice dobře si uvědomuji, že získat
kvalitního klinického logopeda se v současné době rovná malému
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zázraku. Příští rok bude logopedie i nadále pokračovat. Určitě to je
prospěšné pro nás i rodiče.
Sběr papíru pokračoval i letos – sebrali jsme 1790 kg papíru
a 60 kg pet lahví. Máte-li stále ještě něco doma, přineste to do školy svázané v max.10 kg balíčcích a pomozte podpořit naši činnost.
Subjektivně si myslím, že škola žije a snad se mi daří naplňovat
původní záměr. Objektivní zhodnocení nechám na vás.
Co říci závěrem? Určitě se sluší poděkovat. V první řadě bych
chtěl poděkovat všem mým spolupracovníkům – paní učitelce,
paní vychovatelce, paním učitelkám ve školce, paním kuchařkám,
panu topiči a paní školnici. Bez jejich poctivé práce si nedovedu
chod školy vůbec představit.
Na škole máme i bohatou zájmovou činnost a s potěšením musím konstatovat, že se to daří zejména díky vstřícnosti jednotlivých vedoucích zájmových útvarů. Dovolte mi proto poděkovat
i jim – za obětavou práci a za chuť dát kousek toho svého elánu
do nelehké práce s dětmi – paní Vendule Zunová za hodiny angličtiny u nejmenších, paní Šárce Kořínkové za vedení kroužku
ručních prací, panu Radanu Mlejnkovi za tenisový kroužek (není
to novinka, kroužek běží pod záštitou TTL již třetí rok, ale myslím si, že alespoň velký dík si Radan Mlejnek zaslouží i na tomto
místě) a paní MVDr. Ladislavě Šebkové za pohybový kroužek pro
děvčata. Příští rok máme v plánu pokusit se o další kroužky, bude
však záležet, zda se najde dost lidí, kteří by se chtěli dobrovolně
a ve svém volném čase dětem věnovat.
Dík patří Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou,
neboť i obec má lví podíl na spoustě akcí – od drobné, neviditelné dennodenní práce po třeba významnou pomoc na Vlastíkovi.
Děkuji sponzorům za příspěvky nejen na Vlastíka. Děkuji rodičům,
že jim osud školy není lhostejný a pomáhají, kde se dá (brigády,
odvoz dětí na akce, pomoc při organizaci výletu, Vlastíkovi apod.).
Děkuji PPP Semily za výbornou celoroční spolupráci a krásný pro14

jekt Migrace. V neposlední řadě děkuji i vám všem, kdo jste pomáhali a pomáháte škole v tom, aby vzkvétala. Ještě jednou DĚKUJI
a věřím, že všichni společně uděláme vše pro to, aby i příští rok byl
stejně bohatý jako ten letošní a aby dětem nemizel úsměv z tváře
a sluníčko z duše.
Přeji vám krásné klidné prázdniny, pohodovou dovolenou a v září
zase na viděnou.
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
PS:
Ještě jen pro připomenutí - školka bude uzavřena od 15. července do 20. srpna
2017. V pondělí 28. srpna 2017 od 15 hodin se ve školce koná rodičovské sdružení pro rodiče nových Berušek – účast je nutná!

Gratulujeme červencovým a srpnovým
jubilantům
80 let – Josef Prokůpek, Lestkov 64
75 let – Václava Prokůpková, Lestkov 64
70 let – Marie Šimonová, Lestkov 81
70 let - František Drbohlav, Lestkov 71
70 let – Marie Malá, Lestkov 53
65 let – Jarmila Drbohlavová, Lestkov 71
60 let – Stanislava Paličová, Lestkov 40
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Něco pro zábavu dospělým i dětem
1. Hádanka: Čtverec
Dokážete rozdělit čtverec na 13 úplně shodných dílů?

2. Hádanka: Tečky

Máte devět bodů, jak je znázorněno na obrázku. Dokážete je spojit
čtyřmi rovnými čarami tak, abyste nezvedli tužku z papíru?
3. Doplňte matematická znaménka, tak aby platil daný výsledek.
2 2 2 =6
3 3 3 =6
5 5 5 =6
6 6 6 =6
7 7 7 =6
Řešení:
2.

3.

Stačí poskládat 13 obdélníků vedle sebe.
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2+2+2 = 6
3.3 −3 = 6
5 : 5+5 = 6
6.6:6 = 6
7−7 : 7 = 6

1.

