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Zpráva Ze Zasedání Zastupitelstva obce
Za přítomnosti všech devíti zastupitelů obce a dvanácti občanů z Lestkova a Ko-

zákova se ve středu 21. března 2018 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu 
veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zahájeno bylo v 19:30 hodin starostou obce 
a zastupitelé následně projednali tyto body: 
1. Byla schválena žádost pana Miroslava Vávry z Lestkova čp. 67 o souhlas s pří-

stavbou skladu zemědělských plodin ke skladu zemědělské techniky na vlastním 
pozemku p. č. 689/7 v k. ú. Lestkov p. Koz. v místní části Zelinka. Přístavba bude mít 
půdorys 8x10m a bude přímo navazovat na stávající objekt skladu zahradní techni-
ky. Součástí přístavby bude i dřevěný přístřešek o velikosti 4x8 m.
2.  Bylo  schváleno  poskytnutí  finančního  příspěvku  Mikroregionu  Český  ráj 

na provoz cyklobusů v Českém ráji v roce 2018 ve výši 6 000Kč. 
3. Bylo schváleno podání žádosti o příspěvek z dotačního fondu Libereckého kra-

je na pořízení osobních ochranných prostředků pro  členy  JSDHO Radostná pod 
Kozákovem. Jedná se o pořízení kompletních zásahových obleků pro další tři členy 
výjezdové jednotky hasičů naší obce. Hodnota těchto tří obleků je 101 000 Kč, podíl 
obce v případě získání dotace by byl cca 30 000 Kč.
4.  Byla  schválena  žádost  společnosti  ČEZ  Distribuce  o  souhlas  s  provedením 

přípojky nízkého napětí pro pozemek pana Libora Paliče p. č. 261/4 v k. ú. Lest-
kov p. Koz., která by měla být uložena v pozemku obecní komunikace p. č. 1146/1 
v k. ú. Lestkov p. Koz. a končit pilířem na hranici pozemku obecní garáže (na křižo-
vatce silnice III/2829 a místní obecní komunikace, cca 100 m nad obecním úřadem). 
Souhlas byl vydán s podmínkou, že projekt umožní i připojení obecní garáže na el. 
energii, práce budou probíhat souběžně s realizací plánované kanalizační přípojky 
pro novostavbu na pozemku 261/8 v k. ú. Lestkov p. Koz. a povrch komunikace bude 
uveden do původního stavu.
5. Bylo schváleno rozšíření komodit tříděného odpadu v naší obci o textil. Zastu-

pitelé se rozhodli využít nabídky společnosti TextilEco, a.s., která se zabývá sběrem 
a následným tříděním textilu, obuvi, hraček a knih. Po celé ČR provozuje více než 
5000 sběrných kontejnerů. Třídí pro Červený kříž, ADRA, UNICEF - lékaři bez hranic, 
jsou partnery nadace Sova. Obec nebude mít s provozováním žádné náklady, nao-
pak ubude hromadění textilního odpadu v komunálních odpadech, které jsou zpo-
platněny. Pravděpodobné stanoviště kontejneru na textil bude u požární zbrojnice 
ve Volavci, kam se nyní sváží pytle s tříděným odpadem plastů a tetrapaků.
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6. Byl schválen finanční dar 5 000 Kč pro příspěvkovou organizaci Služby sociální 
péče TEREZA z Benešova u Semil (www.domovtereza.cz), kde poskytují potřebnou 
péči i Michalovi, našemu spoluobčanovi s hendikepem.
7.  Skupina  rodičů  zakládajících  komunitní  školu  projevila  zájem  o  pronájem 

prostor v obecním domě ve Volavci.  Je  to v současné době sedm rodin a cca 10 
dětí, přičemž je možné, že se skupina zvětší na maximálně 20 dětí. Jedná se o děti, 
které  jsou na oficiálně  registrovaných školách zapsány k domácímu samostudiu, 
ale neučí se samy doma, ale organizovaně, společně s ostatními kamarády a naše 
obec by jim k tomu pouze poskytovala prostory. Z pohledu obce se tedy jedná pouze 
o pronájem prostor v obecním domě k uvedenému účelu, to znamená výuce dětí, 
kterou si zajišťují na vlastní náklady jejich rodiče. Z tohoto pronájmu bude mít obec 
zisk. Žádné další závazky nebo povinnosti vůči vznikajícímu spolku z toho pro obec 
neplynou. 
Spolek je zapsaný pod názvem „Škola v roubence“ v čele s Janou Hejralovou a plá-

nuje zahájení činnosti 1. 9. 2018 ve věkovém rozpětí 1 - 6 třída. Výuka a mimoškolní 
aktivity by měly probíhat 5 dní v  týdnu vždy od 7:30 do 16:00 hodin. Dopoledne 
bude výuka převážně uvnitř, odpoledne budou děti při svých projektech spíše venku 
v přírodě.
Mají zájem o  jednu místnost v 1. patře  (vlevo od schodů), příležitostně druhou 

opravenou místnost (vpravo od schodů), sociální zařízení v přízemí a zahradu s her-
ními prvky. O úklid se budou starat svépomocí. Navržen je jeden zkušební rok a ná-
sledně se budou moci obě strany rozhodnout, zda jim spolupráce vyhovuje a pro-
nájem prodlouží.
Zastupitelé všechna pro a proti řádně prodiskutovali, uvítali oboustranně akcep-

tovaný jeden rok jako zkušební a stanovili výši pronájmu na 5 000 Kč měsíčně plus 
energie (voda a elektřina). Obec na své náklady zajistí možnost samostatného ode-
čtu elektrické energie.
8. V diskuzi upozornili spoluobčané na poškozování obecní cesty p. č. 1144/1 v k. 

ú. Lestkov p. Koz. (za kapličkou v Lestkově), určené pouze pro pěší a cyklisty, osob-
ními automobily a čtyřkolkami. V reakci na to zastupitelé odsouhlasili mechanické 
omezení průjezdnosti této komunikace.
Podrobnosti  o  dalších  připomínkách  a  stížnostech  spoluobčanů  jsou  uvedeny 

v zápisu ze zasedání.
Jan König, starosta
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Z kroniky lestkovské
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1975
Počasí v lednu poměrně teplé +6˚. Častý déšť. V únoru ples JZD v Tatobitech, po-

prvé po sloučení. Výroční schůze JZD Radostná, poslední samostatná.
Tento rok skončeno broušení kozákovských polodrahokamů v přidružené výro-

bě JZD a zavedena výroba  lan. Neznám přesně rok, kdy v naší obci začali občané 
s broušením Českých granátů. Bylo to někdy koncem 19tého století. Byli to větši-
nou domkaři a chalupníci, kteří si pořídili „verštaty“ mašinky a brusy a „tyčkrlurta“ 
a ostatní potřeby a odkoukáním jeden od druhého se naučili brousit drobné České 
granáty. Někteří brousili celoročně, jiní pouze v zimě. V blízkém městečku Rovensku 
bylo několik faktorů, kteří se zabývali zprostředkováním mezi brusiči a obchodní-
ky s drahokamy. Obstarali surovinu, dodali dělníkovi a ten hotové odvezl za úplatu 
zase jemu. Žádné velké výdělky to nebyly, ale byla to práce lehká a čistá a pracovalo 
se doma a podle chuti. Později, když se v Jablonci n. Nis. rozmáhala výroba skleněné 
imitace drahokamů, přibývalo  faktorů a s nimi  i brusičů  této  imitace. Brousily se 
„čpulata“,  také sekanice, dále karmazimy,  tyto pouze na  „šlejfovně“ na pískovém 
bruse a leštily se ohněm. Leštění dělali pouze odborníci v Rychnově u Jabl.
Brusiči se stále zdokonalovali v broušení imitace skleněných kamenů, které když 

byly správně vybroušeny a vyleštěny, byly k nerozeznání od kamenů pravých.
Největší  rozmach broušení  kamenů podomácku nastal  po první  světové  válce. 

Nemalou měrou k tomu přispěl pan Drozen z Tatobit, který měl zámečnickou dílnu 
v Rovensku, když zavedl nový tip „mašinky“. Na mašince, které se vyráběly dopo-
sud se mohlo udělat  jen málo výbrusů a  tvarů kamenů, protože měly  jenom dvě 
kolečka s osmi zářezy. Drozen vyrobil mašinku, která měla čtyři kolečka a zářezů 
na nich si mohl šikovný brusič vypilovat kolik potřeboval. Kolečka se mohla vyměnit 
a brusič měl možnost dělat všechny možné tvary a výbrusy na jedné mašince.
Rozmach této výroby trval až do třicátých let po první světové válce. Nejvíc brusi-

čů bylo v sousedních Tatobitech. U nás ve Volavci v zimním období se brousilo mimo 
hostince, školy a chalupě č.8, ve všech domácnostech.
Po létech 1930 broušení upadalo vinou celosvětové hospodářské krize a u brou-

šení zůstali jenom opravdoví odborníci.
České granáty brousit na stroji ve větším množství najednou, začal před druhou 

svět.válkou Bohumil Šálek z Kvítkovic čp.28, který byl vyučen kamenářem a kte-
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rý si doma v Turnově na Kamenci pořídil podle svého nápadu stroj. Po znárodně-
ní průmyslu v r.1948 převzalo tuto výrobu Výrob.družstvo „Granát“. Po postavení 
továrny na Výšince soustředila se výroba broušení granátů, syntetických kamenů 
i přírodních do tohoto družstva, které mimo toho vyrábí zlaté a stříbrné šperky pro 
ženy celého světa. Do družstva přešlo hodně dělníků domáckých a ze zrušených 
malých soukromých dílen. Odborníky na speciální výrobky jim vychovává Umělecko 
průmyslová škola v Turnově. Domáčtí dělníci dnes  již většinou důchodci dodávají 
surovinu Čes.granátů z družstva a to  jenom větší kusy k vybroušení  tvarů, které 
nejdou na stroji vyrobit.
Druhý podnik, který se zabývá broušením šperkových kamenů, je „Preciosa“ dříve 

Turnovské brusírny kamenů v továrně bývalého majitele Jana Ouhrabky v Kaškově 
ulici.
Mimochodem poznamenávám, že Ouhrabka byl narozen v Lestkově (nyní pohos-

tinství) kde jeho otec měl za Rakouska výrobu navlékání korálků na drátky.
V naší osadě podomácku brousí imitaci kamenů v dnešní době ještě důchodci, Isl 

Stanislav čp.2 a Koucký Ladislav čp. 1. Asi 60 domácích brusičů pracuje ještě v Tato-
bitech pro „Preciosu“ v místě. Domácí brusiči vymírají a toto zaměstnání v dohledné 
době zanikne úplně.

Mgr. Milena Kašová

termíny svoZu bioodpadu
V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic v úterý 10.; 17. a 24. 4. 2018. 
Svoz bude prováděn ráno, proto přistavte hnědé nádoby na dostupné místo u své 

nemovitosti v dostatečném časovém předstihu, nejlépe v pondělí večer.
Nastálo (od března do listopadu) je umístěn volně přístupný kontejner na biood-

pad (malý oranžový) u budovy obecního úřadu na Pustině. Zde je možné odkládat 
pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Děkujeme, že třídíte odpad.
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inFormaCe Ze Školy a Školky – akCe v bŘeZnu

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 ješ-
tě spousta práce.
Úterý 20. března 2018 byl velký den pro naše Berušky. Díky iniciativě paní uči-

telky Venduly byly totiž přihlášené na 17. ročník divadelní přehlídky (nejen) turnov-
ských školek Mateřinka 2018. 
O čem že Mateřinka je? Je to představení toho, co se děti ve školce během roku 

naučily a co si připravily třeba na besídku nebo pro maminky. A nebo jen tak A je-
likož naše Berušky po celý rok nezahálí, rozhodly se, že do velkého divadla vyrazí 
s pohádkou Včelí medvídci, kterou tak krásně zahrály na Vánoční besídce.
Již čtrnáct dní Berušky poctivě cvičily a opakovaly si to, co se naučily na Vánoce. 

Zkoušely to nejprve ve školce a potom i na sále KD. A šlo jim to pěkně. Takže v úterý 
ráno  jsme sbalili všechny potřebné kulisy a vyrazili  jsme do turnovského divadla, 
kde  se Mateřinka uskutečnila. Divadlo Berušky  znají,  vždyť  tam pravidelně  jezdí 
coby diváci. Ale dnes? Dnes si  i  vyzkoušely,  jaké  je  to stát přímo na  jevišti. A  jak 
krásně to je slyšet do sálu, když mluví. A jak pěkně jsou vidět, když tančí.
Nejprve byla na programu zkouška, kde jsme zkoušeli, kdo kde bude stát, jak bude 

pan osvětlovač pracovat se světly a jak se budeme orientovat v prostoru, který byl 
Beruškám tak neznámý. Ale všechno jsme úspěšně zvládli a už jsme se těšili na sa-
motné vystoupení před obecenstvem. Ještě se ale museli Berušky nechat nalíčit, 
to na zkoušce nebylo, a pak už jsme všichni zasedli do hlediště a všichni společně 
(dnešního bloku se zúčastnily celkem tři školky) jsme Mateřinku zahájili.
A po prvním vystoupení jsme šli na řadu my. Neskromně musím říci, že se nám 

celé  vystoupení  opravdu  povedlo  a Berušky  zaslouženě  sklidily  veliký  závěrečný 
potlesk všech přítomných diváků. Jsem moc rád, že si do hlediště našli cestu i rodiče 
Berušek a že viděli, co ve školce dokážeme a jak to pak vypadá, když s představe-
ním vyjedeme do velkého divadla. Velice mě těšila i pochvala pro paní učitelky i naše 
Berušky od kmotry celé Mateřinky paní Kordové, i od kapitána Žluté ponorky, která 
to celé organizuje, pana Tomáše Zakouřila.
Jak jsme celkově na přehlídce dopadli, to se dozvíme do týdne, ale pro mne osob-

ně to není vůbec důležité. Pro mne je důležité to, že do toho daly Berušky všechen 
svůj um a že si celé odpoledne spolu s paními učitelkami v turnovském divadle krás-
ně užily.
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Děkuji tímto oběma paním učitelkám i všem našim Beruškám za úžasnou pre-
zentaci naší školky a doufám, že to nebylo naše poslední vystoupení na prknech, 
které znamenají svět. Od paní učitelek vím, že už na besídku pro maminky chystají 
něco nového…
Z celé akce budeme mít k dispozici fotografie i video záznam, takže až to budeme 

mít ve školce, budeme Vás informovat a vše si budete moci ještě jednou prohléd-
nout.
Ve čtvrtek 22. března se otevřely dveře pro naše budoucí Berušky. Celé dopoled-

ne bylo věnováno pouze jim - paní učitelka se seznámila s dětmi a rodiči a v příjem-
né atmosféře klidu a pohody si děti vyzkoušely hračky a porozhlédly se po školce, 
aby věděly, kde budou jíst, kde si hrát a kde po obědě odpočívat.
Letos se Dne otevřených dveří zúčastnily čtyři potenciální Berušky. Věřím však, že 

to není konečné číslo. Vše rozhodne až rozhodovací řízení (zápis), které se bude ko-
nat v květnu. Do 4. května je třeba přinést do školy řádně vyplněnou Žádost o při-
jetí do MŠ. Kritéria jsou již delší dobu přístupné na stránkách školy nebo na úřední 
desce. Kapacitně budeme moci přijmout deset dětí. Kdo nemá přístup k internetu, 
bude si moci potřebné formuláře vyzvednout ve školce nebo v ředitelně školy.
Po Dnu otevřených dveří ve školce proběhl v pátek 23. března nově i Den otevře-

ných dveří ve škole. Cílem bylo ukázat rodičům, jak se učíme a jaké metody použí-
váme.
I když nejsme striktně zaměřeni na jednu metodu (v matematice například na Hej-

ného metodu), v naší výuce se prvky všech nových směrů objevují, a proto jsme se 
rozhodli, že necháme zájemcům nahlédnout do našich hodin. Nabízené možnosti 
využili dva rodiče a soudě podle ohlasů byli spokojeni a překvapeni, jak pěkně výuka 
funguje, jaká je ve třídě o hodinách klidná a milá atmosféra a jak jsou děti naučené 
samostatně pracovat a hbitě reagovat na učitelovy otázky.
Myslím si, že i ze Dne otevřených dveří ve škole by se do budoucna mohla stát 

pěkná tradice.
V  pátek  23.  března  jsme  se  školáky  a  Beruškami  oslavili  příchod  Velikonoc 

u obecního úřadu  (Berušky  i školáci přispěli k oslavám namalováním velkých ve-
likonočních kraslic a svými vlastními vejdunky) a v pondělí 26. března proběhla 
ve školce Velikonoční dílna (nejen) pro Berušky.
Ke konci měsíce náš kolektiv na vlastní žádost opustila paní uklízečka Jana Ba-

kešová. Dovolte mi i na tomto místě poděkovat jí za práci, kterou pro školu dělala 
plných třináct let, a popřát jí v nové práci mnoho úspěchů. Věřím, že u nás byla spo-
kojená, ale chápu, že po tak dlouhé době chtěla zkusit novou výzvu a získat dal-
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ší motivaci pro její profesní život. Za celý kolektiv Ti Jani moc děkuji a přeji hodně 
spokojenosti a (nejen) pracovních úspěchů. Ve skrytu duše doufám, že se mi podaří 
najít stejně kvalitní náhradu a chod školy nebude ohrožen.
A čeká nás duben. Dovolte mi, abych Vás upozornil na zápis do 1. třídy  (12. 4.) 

a na  termín podání žádosti o přijetí do MŠ,  kterou  je nutné závazně a se všemi 
náležitostmi podat do 4. května 2018.
V  květnu  proběhne  již  jedenáctý  ročník  regionální  vlastivědné  soutěže  Vlastík 

2018. 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? 

  út 3. 4.   logopedie
  st 4. 4.   ŠKOLKA - divadlo - Dobrodružství hastrmana Tatrmana
  čt 5. 4.  ŠKOLKA – návštěva předškoláků ve škole
  st 11. 4.  divadlo - Staré řecké báje a pověsti
  čt 12. 4.  zápis do 1. třídy
  čt 19. 4.  rodičovské sdružení
  út 24. 4.   logopedie
  čt 26. 4.  plavání
  pá 27. 4.  rej čarodějnic ve škole i školce
  pá 27. 4.   ŠKOLKA – dílnička s čarodějnou stopovanou
  po 30. 4.  ředitelské volno
pozn. do 4. 5. 2018 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 sezná-
mit s chodem školy a zjistíte zde nejaktuálnější informace.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
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Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Zápis
do l. ročníku Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech pro školní 

rok 2018/ 2019 se koná v I. třídě (v l. poschodí)
ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 14 do 16 hodin.

Zapsány mohou být děti,  které dovrší do 31. srpna 2018 šest  let věku. Rodiče 
s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pokud se rodiče s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (tj. obce Tatobi-

ty, Žlábek) rozhodnou dát zapsat dítě do jiné školy, oznámí tuto skutečnost ústně 
do 10. dubna 2018 a písemně to potvrdí do 30. dubna 2018 řediteli Masarykovy 
základní školy a mateřské školy v Tatobitech.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

upoZornĚní – pŘiJímÁní dĚtí do mŠ
Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková or-

ganizace v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání (možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo 
v mateřské škole) je nutné závazně podat do 4. 5. 2018. 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ozna-

muji, že v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání podle § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy,  jejíž 
činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěv-
ková organizace, a to v kanceláři ředitele školy dne 10. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 
hodin. 
V  souladu  se  stanovenými  kritérii  pro  přijímání  do  mateřské  školy  (viz.  web, 

úřední deska a nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle 
do 15. 5. 2018. V tento den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzved-
nout osobně a seznámit se s výsledky řízení.

Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy
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nĚkolik CitaCí Ze ŠkolskéHo ZÁkona – 561/2004 sb.

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
§ 36 Plnění povinnosti školní docházky
Plnění povinnosti školní docházky
(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do kon-

ce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná 
školní docházka“).
(3)  Povinná  školní  docházka  začíná  počátkem  školního  roku,  který  následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, 
které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného škol-
ního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky  již v  tomto školním 
roce,  je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zá-
stupce. Podmínkou přijetí  dítěte narozeného  v  období  od  září  do  konce prosince 
k plnění povinné školní docházky podle věty druhé  je  také doporučující  vyjádření 
školského  poradenského  zařízení,  podmínkou  přijetí  dítěte  narozeného  od  ledna 
do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, 

a to v době 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povin-
nou školní docházku.
(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem 

obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého 
pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou 
než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředi-
tel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce květ-
na kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého 

pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve škol-
ském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském za-
řízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvede-
né ve školském rejstříku.
(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje 

této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní do-
cházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle 
odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum na-
rození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte.
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§ 37 Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně 

zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 
36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského pora-
denského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 
školní docházky  lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola  informuje zákonného zástupce 

dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedo-

statečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může 
ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu první-
ho pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na násle-
dující školní rok.
(4) Pokud  ředitel  školy  rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle od-

stavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělá-
vání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

sbor dobrovolnýCH Hasičů lestkov 
bude u příležitosti 125. výročí svého založení v letošním roce pořádat

 okrskovou soutěž v požárním sportu. 
Termín konání soutěže bude v sobotu 2. 6. 2018. 

V  této souvislosti  prosíme  rodiče dětí,  které by měly  zájem  reprezentovat náš 
sbor na výše uvedené soutěži, aby se dostavili ve středu 2. 5. 2018 v 18:00 hodin 
k obchodu se smíšeným zbožím v Lestkově. Dle projeveného zájmu budou sestave-
na jednotlivá družstva a domluven tréninkový plán. 
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ÚplnÁ uZavírka silniCe iii/2828 pŘes volaveC
Rozhodnutím  Městského  úřadu  Turnov,  odboru  dopravy,  byla  na  základě  žá-

dosti společnosti STRABAG a.s., povolena úplná uzavírka silnice III/2828 v obcích 
Radostná  pod  Kozákovem  a  Karlovice,  z  důvodu  rekonstrukce  povrchu  vozovky, 
za těchto podmínek:
1) Na silnici  III/2828 z Radostné pod Kozákovem, osady Volavec, po křižovatku 

s MK v Karlovicích, Svatoňovicích bude provedena úplná uzavírka v termínu 3. 4. 
2018 do 20. 5. 2018.
2) Uzavírka bude omezena na nejnutnější dobu nutnou pro provedení prací.
3) Dopravní značení bude umístěno dle předložené situace a stanovení přechodné 

úpravy provozu vydané Městským úřadem Turnov, odborem dopravním, pod Č.j. 
OD/18/9479/vOD ze dne 23. 3. 2018.
4) Objízdné trasy: Objízdná trasa bude vedena ve směru po silnici  I/35,  III/282, 

III/2823 přes Karlovice, Rovensko pod Troskami a Radostná pod Kozákovem.
5) Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku budou žadatelem odstraněny všechny 

dopravní značky a zařízení označující tuto uzavírku a provoz na silnici bude obnoven.
6) Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup rezidentům k jejich nemovitostem.
7) Odpovědnou osobou za žadatele a průběh akce pan Milan Mach, stavbyvedou-

cí, tel. 734864920.

Chraňte své čtyřnohé kamarády

před  vnějšími  a  vnitřními  parazity, mohou  jim 
velmi zkomplikovat život. V ordinaci jsou pro vás 
dostupné antiparazitní přípravky ve formě tablet, 
pasty, spreje, spot-on a obojků.

Těším se na vás a přeji krásné jaro
MVDr. Jaroslava Kudrnáčová
Kozákov 2, tel. 775051173
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sbor dobrovolnýCH Hasičů lestkov

pořádá v pondělí 30. dubna 2018

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 19.30 hodin.

Děti dostanou lampion, vuřt a limonádu zdarma.

Soutěž o nejlépe vyzdobené koště.

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



14 RADOSTNÁ STUDÁNKA

nĚCo pro ZÁbavu dospĚlým i dĚtem

MateMatické a logické hádanky: 
1. Letadlo
Letadlo vystartuje a letí 100km přímo na sever. Pak to zahne a letí 100km přímo 

na východ. Zase zatočí a letí 100km na jih. Pilot přistane, vyleze z letadla a ke své-
mu (a vašemu) překvapení zjistí, že je přesně na tom místě, odkud vystartoval. Jak 
je to možné? Na kolika místech na Zemi se to může stát?

2. Žárovky
Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam 

vede dlouhá a klikatá chodba – tzn.,že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda 
některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S vypínači 
můžete manipulovat,  jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do míst-
nosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. Jak na to?
3. Ponožky
Mám doma šuplík a v něm  jsou smíchané bílé a  černé ponožky. Kolik ponožek 

nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň jeden pár stejné barvy?
4. Závod
Pokud v  závodě předběhnete  závodníka na druhém místě,  na  kolikátém místě 

budete?

Řešení:

1. Možné je to pouze na dvou místech na Zemi. Jednak na jižním pólu (to je snad jasné všem). Dále někde 

existují dvě rovnoběžky (na S a J polokouli) dlouhé 100km. Jestliže pilot startuje 100 km jižně od této rovnoběž-

ky, pak také přistane na tom místě, odkud odlétal. Pro nás je ovšem použitelná pouze ta na severní polokouli, 

protože ta na jižní leží příliš blízko jižního pólu (méně než 100km) a pilot by tedy neměl odkud startovat.

2. Zapnu první vypínač, chvíli počkám. Vypnu první a zapnu druhý. Jdu do místnosti. Jedna žárovka svítí, 

jedna je horká, třetí nic.. Samozřejmě, řešení počítá s tím, že žárovka vydává nějaké teplo, takže tento hlavolam 

třeba nemusí platit.

3. Tři. Když by první byla bílá a druhá černá, tak už je přeci jedno jestli třetí je černá, nebo bílá. Pokud je každá 

ponožka jiná, stačí už pouze jedna do jednobarevného páru.

4. Na druhém.



společenskÁ rubrika

gratulujeMe dubnovýM jubilantůM

75 let – Bedřich Brunclík, Volavec 46
60 let – Blažena Gürtlerová, Lestkov 93

Omlouváme se těmto oslavencům,
že jsme jejich jména uvedli omylem
již v minulém vydání Radostné studánky.
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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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