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ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Za  přítomnosti  všech  devíti  zastupitelů  obce  a  sedmi  občanů  z  Lestkova  se 

ve středu 13. prosince 2017 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné 
zasedání zastupitelstva obce. Zahájeno bylo v 19:30 hodin starostou obce a zastu-
pitelé následně projednali tyto body: 

1. Při kontrole usnesení z minulých zasedání bylo konstatováno:
Byla dokončena oprava kapličky ve Volavci, na které se podíleli:  restaurátorské 

práce zajišťoval Petr Verich ve spolupráci s akademickým sochařem Pavlem Míkou, 
stavební práce prováděla firma Romana Mazánka a výměnu střešní krytiny pokrý-
vač Václav Richter. 
Na  úhradu  celkových  finančních  nákladů  184.970,-  Kč  byla  využita  dotace 

120.000,- Kč z ministerstva kultury.
Protože je tato oprava mezi odborníky považována za velmi zdařilou, rozhodl se 

Městský úřad Turnov, odbor kultury přihlásit  tuto stavbu do soutěže o Památku 
roku.
V současné době je připravován záměr a žádost o dotaci na rekonstrukci interié-

ru kapličky, tzn. opravu oltáře sv. Jana Nepomuckého, doplnění ukradených sošek 
a obnovu původní výmalby. 

2. Rozpočet na rok 2018
byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši  5 141 400,- Kč. Větší část in-

vestičních prostředků je určena na výstavbu chodníku podél silnice III/2829 na Pus-
tině a cyklostezky od křižovatky U kříže do centra Lestkova a to za předpokladu, že 
obec získá dotace na tyto akce ze SFDI.
Rozpočtové výhledy na roky 2019 a 2020 počítají rovněž s vyrovnanými rozpočty.
3. Byla schválena žádost občanského sdružení Kulaťák
o prodloužení nájemní smlouvy na rybník a přilehlé pozemky. Spolupráce s tím-

to občanským sdružením je doposud bezproblémová, členové sdružení se o rybník 
a jeho okolí vzorně starají od roku 2011. V minulých letech na vlastní náklady vybu-
dovali nový přítok, opravili stavidlo, uklidili torzo skokanské věže, pravidelně zaryb-
ňují, sekají okolí a vyprazdňují nádoby na odpadky. Občané naší obce mají možnost 
se stát přednostně členy spolku, popřípadě si zakoupit hostovací pověření k lovu ryb 
na této vodní ploše. Z uvedených důvodů bylo žádosti vyhověno a nájemní smlouva 
prodloužena do června 2024 za stávajících podmínek i ceny 1500,- Kč za rok.

4. Byla schválena žádost manželů Petra a Drahomíry Staňkových
z Lestkova čp. 44 o směnu částí pozemků, kdy roh jejich nemovitosti stojí na obec-

ním pozemku a naopak část obecní asfaltové cesty se nachází na jejich pozemku, 
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přičemž se  jedná  řádově o  jednotky m2. Nabízí  se proto dohoda o směně  těchto 
částí pozemků tak, aby stav v katastru nemovitostí odpovídal skutečnosti. Na ná-
kladech s tímto spojených se budou obě strany podílet rovným dílem.

5. Při řešení směny částí pozemků s manželi Staňkovými bylo současně zjištěno,
že křižovatka silnice II/282 s obecní komunikací u hospody leží z větší části na po-

zemku manželů  Jiřího a Aleny Odhánělových z Lestkova čp. 73. Protože se  jedná 
o veřejně užívaný prostor a vlastníci souhlasí s prodejem asfaltové části pozemku 
p. č. 569 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem, schválilo zastupitelstvo obce zhotovení ge-
ometrického plánu pro oddělení této části pozemku a následné odkoupení za cenu 
50,- Kč za m2.

6. Výše nájemného obecních bytů pro rok 2018
zůstává  stejná  jako  v minulém  roce,  tzn.  800,-  Kč měsíčně  pro  byt  na Volavci 

a 900,- Kč měsíčně pro byt v Lestkově.
7. Usazení obrubníků a úprava kanalizace v osadě Volavec.
Liberecký  kraj  bude na  jaře 2018 provádět  celoplošnou opravu  silnice  III/2828 

ve Volavci. Protože obec dlouhodobě uvažuje o výstavbě chodníků ve Volavci, nabízí 
se, aby nový asfaltobetonový koberec byl položen k novým obrubníkům tak, aby se 
do něho v budoucnu nemuselo zbytečně zasahovat. Krajská správa silnic s tímto 
naším záměrem souhlasí a vítá ho. V této fázi by se jednalo o osazení obrubníků, 
úpravu vpustí kanalizace a její prodloužení směrem na Vršek v řádu desítek metrů. 
Celková délka plánovaných obrubníků je cca 280m a zastupitelstvo obce schválilo 
zadání jejich osazení firmě Filest s. r. o. dle cenové nabídky v hodnotě 193 624,- Kč 
vč. DPH. Vlastní chodník bude realizován později.

8. Projednání žádostí o dotace ze SFDI.
Protože plánovaný projekt chodníku od obecního úřadu na Peciště v délce 645 m 

nebyl v roce 2017 z důvodu nedostatku financí ve Státním fondu dopravní  infra-
struktury  (SFDI)  realizován, bude podána žádost o dotaci na  tuto akci  znovu pro 
rok 2018. Současně bude podána i žádost o podporu dalšího připraveného projek-
tu – cyklostezky podél silnice II/282  z Lestkova od prodejny ke křižovatce U kříže 
v délce 338 m. 
Předpokládané celkové náklady na oba projekty jsou ve výši cca 13 mil. Kč, při-

čemž příspěvek ze SFDI by mohl být cca 10 mil. Kč. Přesné ceny budou známé až 
po  provedených  výběrových  řízeních.  Zastupitelstvo  obce  schválilo  uvolnění  fi-
nančních prostředků na tyto akce v případě podpory ze SFDI.

9. V roce 2018 oslaví naše republika sté výročí existence. 
Naše obec se připojí k iniciativě města Turnova, které navrhuje oslavit toto výročí 

symbolicky – vysazením Lípy republiky, a to v každé obci, dědině a městě, kde žijí 
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lidé, pro které samostatná svobodná republika má význam a je nezbytností. Stro-
my jsou živé památky, žijí mnohem déle než lidé – a tak vysazená lípa bude sou-
časně poselstvím do budoucnosti. Záštitu nad akcí přijali Václav Větvička, který se 
aktivně podílel již na sázení památných lip v roce 1968 a Marie Hrušková, autorka 
prací o památných stromech. 
O místě vysazení této Lípy v naší obci je možné ještě diskutovat, jako nejvhodněj-

ší se zatím jeví zahrada u budovy obecního úřadu na Pustině.
Jan König, starosta

KRÁSNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2018
PŘEJÍ ZASTUPITELÉ OBCE

RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM.
pf 2

018
pf 2018

 Kdy? Sobota 13. ledna 2018 od 20 hodin
 Kde? Kulturní dům Tatobity
 Za kolik? 70 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě

Taneční sál se otevírá v 19 hodin

K tanci a poslechu hraje osmičlenná hudební skupina Futrál.
100% živá produkce – mimo standardní nástroje i pozoun, housle, akordeon a další. 

www.futral.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LESTKOVĚ
si vás dovoluje pozvat na

Bohatá tombola.

HASIČSKÝ PLES

SDH Lestkov předem děkuje všem svým sponzorům a příznivcům za ceny vě-
nované do tomboly plesu. Tyto  je  letos možné zanechat v autoopravně u Königů 
v Lestkově od pondělí 8. 1. do pátku 12. 1. 2018 vždy od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin.
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INFORMACE PRO VOLIČE 

o době a místě konání volby prezidenta

Starosta obce Radostná pod Kozákovem podle § 34 odst. 1 písm. a) 
zák. č. 275/2012 Sb.,  o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním 

na úřední desce

oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
v pátek   dne 12. ledna 2018   od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu   dne 13. ledna 2018   od   8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání volby  
ve volebním okrsku č.  1
je volební místnost v budově obecního úřadu,
Lestkov čp. 77, 512 63 Rovensko p. Tr.
pro voliče bydlící v obci Radostná pod Kozákovem

3. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby pre-
zidenta. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4.  Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté,  kdy  prokáže  svou  totožnost  a  státní 
občanství České  republiky  (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České  republiky  anebo  cestovním  průkazem nebo  platným občanským 
průkazem). 
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TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
Děkujeme, že třídíte odpad.

UPOZORNĚNÍ

V LEDNU NEBUDE PROVÁDĚN 

SVOZ BIOODPADU.

PLATBA POPLATKŮ
Místní poplatky pro rok 2018 zůstávají stejné jako v loňském roce. 
Poplatek za jednoho psa je 50,-  Kč, za každého dalšího psa 100,-  Kč.
Poplatek za svoz odpadu činí 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt. V případě, 

že jste se aktivně zapojili do systému třídění odpadu, odečte se od Vašeho poplatku 
částka odpovídající množství Vámi odevzdaného vytříděného odpadu. Tuto si mů-
žete dohledat na www.radostna.cz v sekci „třídění odpadu“ nebo Vám bude sdělena 
na obecním úřadu. 
Pokud máte plastovou popelnici  v  pronájmu,  nezapomeňte  k  částce připočítat 

130,-  Kč za nájem. 
Splatnost všech poplatků je do 31. března 2018.
Poplatky za psy a svoz odpadu je možné zaplatit v hotovosti v úředních hodinách 

na Obecním úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 157008633/0300. Při plat-
bě uveďte pětimístný číselný variabilní symbol, kde:
první číslice určuje část obce – 1 = Kozákov, 2 = Lestkov, 3 = Volavec
druhá číslice určuje typ poplatku – 1 = odpady, 2 = psi
poslední tři číslice jsou Vaše číslo popisné, pokud nemáte třímístné čp., doplňte 

nuly – např. čp.4=004
Příklad: variabilní symbol pro platbu odpadů z Lestkova čp. 4 = 21004

Oba poplatky je možno uhradit i jedním příkazem, jako variabilní symbol pak uveďte 
symbol pro platbu odpadu a do poznámky uveďte např. odpad + pes.
Pokud platíte odpad za více lidí (za celou rodinu) uveďte do poznámky např. odpad 
3x.
Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, uveďte do poznámky např. odpad 3x 
+ nájem. 
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ

1970
Veškeré  informace  jsou podány obsahově  i pravopisně přesně tak,  jak  jsou za-

psány v kronice. 

1.1. Teplota kolem -10˚.

11. 1. Obleva

16. 1. Obleva, déšť.

20. 1. Televisní pracovníci z Prahy v minulém roce natočili záběry v sousední obci 
Tatobitech o maškarní merendě, průvod maškar atd. Dnes byl tento televisní film 
promítán. Hlavní atrakce byl soubor muzikantů podle něhož byl také film nazván 
„Muzikanti“.

28. 1.  Změna  ve  federální  vládě  ČSSR.  Resignaci  na  funkce  ve  vládě  podalo 
12 ministrů, mezi nimi také předseda vlády Oldřich Černík. Rozhodnutím téhož dne 
jmenoval president republiky Ludvík Svoboda nové členy vlády:
Dr. Lubomír Strougal  předseda vlády
Josef Korčák  místopř. vlády
Ing. R. Raska  min.vnitra
Ing. A. Barták  min.zahr. obchodu
Ing. O. Černík  min. tech.
Ing. J. Zahradník  min. průmyslu
Dr. B. Večeřa  min.zeměděl.
Ing. K. Martinka  ministr
Novým předsedou vlády byl jmenován: Josef Korčák.

31. 1. Celý měsíc leden byl poměrně studený, sněhu napadlo málo, mrazy v noci 
kolem – 10, denní od 0˚ do - 8˚.

5. 2. JZD pořádalo slavnostní schůzi u „Rumcajze“ v Kbelnici u Jičína.

8. 2. Karneval, pořádalo Rodičovské sdružení školy v Lestkově, v pohostinství 
Jednoty. Velká návštěva. Vyhrávala kapela „Koukol“.

21. 2. Fujavice se sněhem. Až dvoumetrové závěje.

28. 2. Stále sněží. Bariéry sněhu kolem domků a sníh není kam uklízet. Teploty 
kolem – 8˚ až -5˚.

2. 3. Krásné počasí, slunečno.
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3. 3. Velká fujavice se sněhem. Stále sněží a dle správ v Rozhlase, je tak situace 
v celé republice. Na některých úsecích železnice nejezdí, silnice jsou většinou zaváté 
a ani nejtěžší silniční stroje na odklízení sněhu nemohou kalamitu zvládnout, neb 
není místo, kam by ohromné haldy sněhu odstranily.

12. 3. Na Velikonoce napadlo 10cm nového sněhu.

1. 4. Pěkné počasí, teplota kolem + 10˚.

3. 4. Do  rána napadlo zase hodně sněhu a s menšími přestávkami sněžilo až 
do konce dubna. Tento měsíc bylo započato se stavbou rybníka v Lestkově.

31. 4. Pálení čarodějnic na stráni.

1. 5. Napadl sníh, ale záhy zmizel. V naší obci se žádné prvomájové oslavy ne-
konaly.

9. 5. Zemřel  Josef  Janus z čp. 25 Kvítkovice, ve věku 89 roků. V první světové 
válce, aby se dostal z fronty, nechal si od kamaráda prostřelit zkrz komisárek ruku 
ve dlani. 

27. 5. Padaly kroupy.

28. 5. Bouřky a kroupy.

31. 5. Zemřel ř.uč. Jos. Dědek ve věku 50 roků. Působil na škole v Lestkově ně-
kolik roků, a při tom konal funkci předsedy MNV a v poslední době tajemníka MNV 
v Radostné. Jeho čestná a upřímná povaha dovedla stmelit různé povahy zdejších 
občanů, zvlášť v době socializace vesnice. Všichni na něho rádi vzpomínáme. Po zá-
dušní mši  v Tatobitech a  rozloučení na návsi  v  Lestkově, odvezen do krematoria 
v Semilech.

2. 6. Zemřela paní Marie Damašková Lestkov č.36.

6. 6. První jahody pro trh. 

11. 6. Zemřel František Hejduk (Sedláček) Lestkov čp. 28 ve věku 67 roků. Druž-
stevník. 

18. 6. Do konce měsíce pěkné počasí. Teplota až 30˚. Dokončena sklizeň jahod. 
Déšť a ochlazení. 

18. 7.  Zemřela  paní  Františka Najmanová  z  Lestkova  čp.  37  ve  stáří  80  roků. 
Pohřeb žehem. Zemřela paní Šírková z Lestkova čp. 45, ve stáří 82 roků. Pohřeb 
na hřbitov. 
Ku konci měsíce pěkné počasí.
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7. 8. Počátkem měsíce srpna počasí proměnlivé, teploty + 30˚ a také + 17˚.
JZD začalo se sklizní řepky. Počasí je nestálé a sklizeň vázne. Žita se musejí sekat 

řádkovačem, neb  jsou polehlá a prorostlá  různou plevelí.  I ostatní obilí  je polehlé 
a plevel je ve všem. Nejvíce se rozmnožila vdovina.

30. 8. Žně probíhaly přes všechny těžkosti uspokojivé zásluhou kombajnů z STS 
a zdržení se dohnalo. 

28. 9. JZD začalo s dobýváním brambor. Sklizeň byla zdržena několika dešti. Dru-
hý týden v měsíci se počasí zlepšilo. 
Říjen: JZD počalo sklízet cukrovku.

14. 10.  Předsvatební  rozlučka  u  Prokůpků  v  Lestkově.  Svatba  24.  10.  Ženich 
Frant. Prokůpek a nevěsta ze Slovenska.

22. 10. Rozlučka předsvatební v Pohostinství Jednoty v Lestkově, před svatbou 
Zdeňka Svobody z Volavce a slečnou Kněbortovou z Vesce. Vyhrával „Koukol“.

7. 11. Posvícení ve Volavci.

21. 11. JZD dokončilo sklizeň brambor.

24. 11. JZD dokončilo sklizeň cukrovky.
Celý měsíc listopad převážně deštivý a chladno. Mlhavo, teploty kolem 6˚. 

30. 11.  Sčítání  lidu v ČSR.  JZD Sedmihorky  začaly  rozorávat  „Hluboký Ouvoz“ 
směrem od Blatce. 

1. 12. Zájezd členů JZD Radostná na divadelní představení „Podskalák“ do Prahy.

10. 12. MNV dostal příděl uhlí na rozdělení pro některé potřebné občany. 300q.
Předsvatební rozlučka u Hájků na Pustině. Vyhrával „Koukol“.

21. 12. Napadl  sníh,  asi 10cm,  který  zůstal  až do 28. 12. Vánoce byly pěkné, 
teploty kolem - 10˚. 

29. 12. Předsvatební rozlučka u Malých na Pustině.

31. 12. Svatba, ženil se Jiří Malý se sleč. Čepelíkovou z Bělé u Turnova. Při rozluč-
ce i svatbě vyhrával „Koukol“.
Tento rok byla provedena regulace potoka Václavky od rybníka z Lestkova pod 

stráň, pod Volavcem. Všechny stromy, olše, vrby atd. byly vykáceny. Stará klikatá 
trasa potoka vyrovnána a dno proloženo betonovými panely.

Mgr. Milena Kašová
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VÁNOČNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ANEB JAKÝ BYL ROK 2017
Rok se sešel s rokem a opět tu je čas hodnocení, bilancování a vzpomínání. Do-

volte mi proto, abych Vás ve zkratce seznámil s právě končícím rokem pohledem 
ředitele školy, který se spolu se svými spolupracovníky snaží, aby tatobitské škol-
ství pouze vzkvétalo.
Co se nám tedy povedlo? Je to ryze subjektivní, ale přesto si myslím, že pozornost 

jsme si rozhodně zasloužili. Nechtěl bych vás na tomto místě zatěžovat spoustou 
drobných akcí školy – to činím zodpovědně po celý rok měsíc co měsíc. Rád bych tu 
vyzdvihl pár akcí, na které by se opravdu nemělo zapomenout.
Nejdůležitější v řadě „akcí“ je zápis do školy (duben) a školky (květen). Letos se 

nám do školy zapsali čtyři prvňáčci. Do první třídy ale nastoupili pouze tři, a tak jsme 
v září přivítali v naší škole 29 žáků. Do školky jsme nakonec zapsali sedm nových 
Berušek, takže nyní je ve škole celkem 51 dětí a žáků. Pevně věřím, že tento stav 
vydrží i v příštích letech a už nikdy se nebudeme muset obávat o naši krásnou školu. 
Záleží to také na Vás… Za nás můžu slíbit, že se vždy budeme snažit o profesionální 
práci s milým přístupem (nejen) k dětem Zápis letos probíhal novou formou díky 
změně legislativy a rozhodně nelze říci, že to je lepší, jednodušší, přehlednější. Spíše 
naopak Uvidíme, co přinese letošní rok, protože se opět chystají další změny…
V květnu proběhl  jubilejní, desátý ročník Vlastíka. VLASTÍK  je regionální vlasti-

vědná soutěž pro malé i velké, pro blízké i vzdálené, pro všechny, koho zajímá vlas-
tivěda, prvouka a přírodověda. Za vydatného přispění vás všech se povedlo zor-
ganizovat dva dny plné soutěží,  kvízů, hádanek a netradičních úkolů. Soutěže se 
zúčastnilo dvanáct týmů, počasí tentokrát bylo výborné a i náš výsledek byl dobrý 
– tým ve složení Jana Roštejnská, Josef Kubíček, Martin Mařan, Adéla Odhánělová 
a paní učitelka Milena Kašová obsadil osmé místo. Mohli  jsme dopadnout  i  lépe, 
ale jedna hra byla ovlivněná zbytečnou ztrátou bodů, které nám v závěru chyběly 
k umístění  „na bedně“. Vlastík však bezezbytku splnil nejen své motto – Domov 
je místo v srdci, ale z mého pohledu jsme důstojně oslavili i krásné Vlastíkovi na-
rozeniny  zakončené nádherným ohňostrojem a  dortovým překvapením.  Zda  bu-
deme v tradici pokračovat  i  letos  ještě opravdu nevím, protože  jsme spolu s paní 
učitelkou začali studovat na FF UK Praha Výchovné poradenství a v termínu Vlas-
tíka bychom měli být na výjezdním kurzu a měli bychom skládat průběžné testové 
zkoušky. Uvidíme ale, jak to všechno nakonec dopadne. Příprava je časově náročná, 
a kdybychom tu fyzicky neměli ještě být, nevím nevím, zda by akce mohla zdárně 
proběhnout... O to víc si cením a chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají 
a na celé akci se podílí. Sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména 
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Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pa-
mětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti a Potravinám Ro-
man Vaněk za výbornou páteční snídani. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni 
pracovníci naší školy, neboť bez kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo. 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 2016.
A začal nový školní rok. Co bylo dál? Bylo toho opět dost. Ve škole vše začal velmi 

oblíbený Výlet za poznáním (sama sebe)  tentokrát opět do Hejnic. Plavání  jsme 
zkusili  přesunout  do  jičínského bazénu,  takže  plavat  budeme  jezdit  až  od  dubna 
do června (i když jsem si vědom další možné termínové kolize s Vlastíkem, loňská 
zkušenost  s  jičínským bazénem mě utvrdila  v  tom,  že by  to mohl být posun dál 
a lépe). V říjnu odešla do důchodu paní učitelka Věra Tomešová a místo ní do školky 
přišla paní učitelka Eva Klementová. 
Bruslení v Lomnici začalo v listopadu a zatím proběhlo a probíhá tak jako v minu-

lých letech. V listopadu vrcholila poslední etapa přestavby bývalého bytu, kde jsme 
vyměnili stará okna za nová a završili tak rekonstrukci půdních prostor. Díky vstříc-
nosti a nemalému sponzorskému daru firmy Zikuda Turnov (touto cestou ještě jed-
nou velice  děkuji  Petru Zikudovi  za  finanční  dar  i  vlastní  realizaci  přestavby,  kdy 
na půdě vzniklo nové zázemí pro naše děti – díky nové kuchyni tu pronikají do tajů 
vaření a i malí dramatici tu mají své nové místo pro kulisy a loutky) se nám podařilo 
bývalý byt  zrekonstruovat  a obléknout ho do nového hávu. Na  začátku prosince 
jsme se spolupodíleli na rozsvěcení vánočního stromu a s tím spojených trzích, pro-
běhly besídky a tak dále a tak dále. A co bude dál? Pevně věřím, že mi elán vydrží 
a bude toho opět dost. Zvlášť, když tu jsem obklopen milými, pracovitými lidmi.
Na závěr mi dovolte poděkovat jim – paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Ja-

rošové  za  celoročně  výbornou a  zodpovědnou práci  (ošklivá  fráze,  ale  nenapadá 
mě nic, čím bych to vyjádřil lépe – pracují opravdu na jedničku s hvězdičkou). Paní 
učitelce Vendule Zunové a Romaně Švitorkové za hodiny angličtiny u nejmenších. 
Paní Šárce Kořínkové za vedení kroužku ručních prací, paní učitelce Vendule Zunové 
za práci v Dramatickém kroužku (v květnu budu rád, když se přijdete na její práci po-
dívat, protože spolu s dětmi nacvičuje pohádku, pro kterou si vyrábějí kulisy, loutky, 
píší vlastní scénář…), paním učitelkám Vendule Zunové a Evě Klementové a paní ve-
doucí školní jídelny Ivetě Pospíšilové za vedení Kroužku vaření a paní Ladislavě Šeb-
kové, díky které funguje sportovní kroužek. Paním učitelkám Věře Tomešové, Evě 
Klementové a Vendule Zunové za práci ve školce. Ivetě Pospíšilové a Daně Hoškové 
za chutnou krmi a naprosto bezproblémový chod školní kuchyně. Paní Bakešové 
za provoz a panu Bakešovi za teplo.  Jsme všichni? Nezapomněl  jsem na někoho? 
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Ve škole ano – ale dík patří i pracovníkům obce za bleskové drobné pomoci. Všem 
místním spolkům, které nám pomáhají v organizaci a dokážou přiložit ruku k dílu, 
je-li  třeba. Sponzorům, díky kterým máme nejen nové hračky, ale  i novou kuchyň 
nejen pro děti. Dík patří  i vám všem, kdo pomáháte každodenní neviditelnou prací 
udržet školství v Tatobitech a umožnit dětem vzdělávání v krásném prostředí. A to je 
vše. Vlastně ne – speciální dík patří paní starostce Lence Malé – za to, že je, jaká je.
Takže ještě jednou – děkuji za rok 2017 a pevně věřím, že vydržíme v nastoleném 

tempu a i následující rok 2018 bude úspěšný, pohodový a usměvavý. Ať se i Vám 
daří, ať jste všichni zdraví, šťastní a bohatí – alespoň na zážitky a dobrou náladu.

Mgr. Pavel Vaněk, ředitel školy

AKCE VLEDNU
st 3. 1.  zahájení výuky po vánočních prázdninách
st 10. 1.  bruslení v Lomnici nad Popelkou
čt 11. 1.  logopedie
st 24. 1.  bruslení v Lomnici nad Popelkou
út 30. 1.  logopedie
st 31. 1.   pololetní vysvědčení
pá 2. 2.   jednodenní pololetní prázdniny ve škole
pozn. jarní prázdniny ve škole jsou už od 26. 2. do 2. 3. 2018!!!

NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM
S Novým rokem je ale spojeno mnoho pověr a tradic, které naši předkové dodr-

žovali. Znáte je?
1. Co byly tzv. minucí?
a)  Požehnání, která dostávaly děti od duchovních.
b)  Drobné dárky, které dostávali čeledíni a děvečky.
c)  Veršovaná přáníčka, která posílali učitelé vrchnosti

2. Co je to bukáč?
a)  Džber zhotovený z bukového dřeva.
b)  Džbán potažený kůží, kterou byla prostrčena slámka.
  Když se za ní zatáhlo navlhčenou dlaní, hrála.
c)  Speciální žejdlík, z něhož se pilo jen na Nový rok.
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3. Proč by se na Nový rok měli lidé vyvarovat hádek?
a)  Protože na Nový rok panovalo všude nařízení obecného klidu.
b)  Podle tradice se to, co se stane na Nový rok, bude dít i po celý rok.
c)  Podle tradice to přivolá smrt do domu.

4. Proč by se na Nový rok nemělo nic vynášet z domu?
a)  Daná věc by v následujícím roce určitě chyběla.
b)  Domácnost by do roka přišla o veškerý majetek.
c)  Domácnost by do roka vyhořela.

5. Kterou ze štědrovečerních pochutin jedly mladé dívky před domem,
když se lidé vraceli ze mše?
a)  Kapra.
b)  Kubu.
c)  Rozříznuté jablko.

6. A proč tak činily?
a)  Věřily, že jejich budoucí ženich bude mít stejné povolání jako ten,
  kdo půjde kolem první.
b)  Věřily, že se tak do roka provdají.
c)  Věřily, že v davu potkají svého budoucího ženicha.

7. Naši předkové zapékali jednu plodinu do vánočky. Kdo ji nalezl, měl mít po celý rok 
štěstí. O jakou plodinu se jednalo?
a)  Čočka.
b)  Hrách.
c)  Kroupy. 
8. Co to byly tzv. Ometačky?
a)  Symbolické ometání prahu před Novým rokem.
b)  Staré ženy chodívaly o silvestrovské noci po staveních a ometaly kamna.
c)  Hospodyně symbolicky třikrát zametla síň, aby vymetla vše špatné.

9. Dnes se na Silvestra jedí chlebíčky. Jaké jídlo se ale jedlo dlouhá léta předtím?
a)  Čočku.
b)  Selátko.
c)  Ovar a křen.

10. Na Nový rok bylo důležité, kdo vešel do domu jako první.
Co značilo, bylo-li to dítě?
a)  Vdávání nejmladší z dcer. 
b)  Štěstí.
c)  Přírůstek do rodiny.



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  724 179 787
  pevná linka  481 320 153
E-mail:  starosta@radostna.cz
  urad@radostna.cz
  ucetni@radostna.cz
www stránky:   www.radostna.cz
ID datové schránky:  e7dapat
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME LEDNOVÝM JUBILANTŮM

91 let – Miloslava Bernatová, Lestkov 60
75 let – Bořivoj Kubíček, Kozákov 23
75 let – Eliška Bretschneiderová, Lestkov 87
65 let – Ludmila Pastorková, Lestkov 79
60 let – Blanka Bičíková, Kozákov 14


