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

11. prosince 2018 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání 
zastupitelstva obce. Zahájeno bylo v 19:30 hodin starostou obce a zastupitelé ná-
sledně projednali tyto body: 

1. ROZPOČET NA ROK 2019
byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 5 962 400 Kč. Dvě největší 

plánované investiční akce pro rok 2019, výstavba chodníku podél silnice III/2829 
na Pustině a cyklostezky od křižovatky U kříže do centra Lestkova, budou financo-
vány z dotace ze SFDI a případně Libereckého kraje a z obecních prostředků ušet-
řených v roce 2018.

Rozpočtové výhledy na roky 2020 a 2021 počítají rovněž s vyrovnanými rozpočty.

2. VÝŠE NÁJEMNÉHO OBECNÍCH BYTŮ PRO ROK 2019
zůstává stejná jako v minulém roce, tzn. 800 Kč měsíčně pro byt na Volavci 

a 900 Kč měsíčně pro byt v Lestkově.

3. POVOLENÍ ZÁVODU RALLY BOHEMIA
Veřejného zasedání se zúčastnil i hlavní organizátor závodu Rally Bohemia, který 

již dříve požádal o vyjádření k záměru vést jednu z rychlostních zkoušek tohoto 
závodu v katastru naší obce. Protože zodpověděl všechny doplňující otázky, týka-
jící se zejména organizace, dopravní bezpečnosti a ochrany majetku před závodem 
i během závodu, byla tato žádost o povolení závodu schválena.

RZ Kvítkovice by měla startovat u Roudenského rybníka, dále povede přes Kar-
lovice, Svatoňovice, Volavec, Kvítkovice a Dubecko s cílem v Loktuších a pravdě-
podobně se bude konat v neděli 14. 7. 2019. Dopravní uzavírky v den závodu se 
budou týkat zejména občanů Volavce, o omezeních budou v předstihu informovat 
pořadatelé závodu.

4. PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE NA POZEMEK P. Č. 575/6 
V K. Ú. LESTKOV POD KOZÁKOVEM

Byla projednána a schválena žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s. o souhlas 
s uložením kabelu nízkého napětí pro přípojku el. energie na pozemek 575/6 v k. ú. 
Lestkov pod Kozákovem (schválena stavba nového rodinného domu) v obecních 
pozemcích před obecním úřadem. Podmínkou je, že zemním kabelem bude nově 
připojena i budova obecního úřadu a veřejné osvětlení, práce budou provedeny před 
výstavbou nových chodníků a povrch výkopu bude znovu vyasfaltován.
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5. POTVRZENÍ SOUHLASU S UMÍSTĚNÍM STAVBY
Stavební řízení projektu „Novostavba rodinného domu a sezónní restaurace 

Radostná pod Kozákovem, Lestkov parc. č. st. 63, 320/7, 321, 322, 323/1, 323/2, 
324/3“ (bývalá Lebedárna) bylo v srpnu 2017 přerušeno z důvodu provedení dlou-
hodobého průzkumu potřebného pro hodnocení vlivu novostavby na krajinný ráz. 
Nyní bude toto řízení znovu zahájeno, proto investor požádal zastupitelstvo obce 
o potvrzení souhlasu s umístěním stavby, které bylo vydáno v roce 2014. Vzhledem 
k tomu, že se původní projektová dokumentace změnila pouze v řešení odpadních 
vod, kdy jsou nově likvidovány pomocí dvou bezodtokých jímek na vyvážení, potvr-
dili zastupitelé původní souhlas s touto stavbou.

Jan König, starosta

PLATBA POPLATKŮ ZA ODPADY A PSY
Místní poplatky pro rok 2019 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 2019.
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
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1982
Po vyčerpávajícím závěru odstupujícího kronikáře, rada míst. Národního výboru 

v Radostné pod Koz., svěřila zápisy v kronice obce Josefu Mazánkovi z Lestkova čp. 4. 
Od 1. ledna 1982 je k této kronice založena samostatná dokladová obraz. foto-

dokumentace.
K doplnění údajů z r. 1981 připomínám prvé vítání občánků v Radostné pod Koz. 

v místnosti zasedací síně míst. Nár. výboru. Uvítání bylo velice pečlivě připraveno 
a zpestřeno kulturní vložkou. Uvítací projev přednesl předseda míst. Nár. výboru Jisl 
Fr. Slavnosti byli přítomni tyto děti: Bakešová Iveta, K. č. 7, Brožková Jitka L. č. 15, 
Černohouzová Renata, V. č. 10, Fajx Aleš, V. č. 15, Knoblochová Andrea, L. č. 83, Ko-
pecký Ondřej, L. č. 17, Uxa Miroslav, L. č 27.

Leden: Počasí během měsíce ledna přes den 0˚ až -6˚, večer -8 až -12˚, stálá 
sněhová pokrývka. 

Březen: 8. března zemřel pan Oldřich Opočenský z Volavce čp. 20 ve věku 83 let, 
pohřeb kremace. 

Při místní jednotě pož. ochrany v Lestkově bylo utvořeno družstvo žen. Dali se 
za pomoci velitelského sboru mužů s chutí do nacvičování, zúčastnily se okrskové 
soutěže ve Smrčí a umístily se na prvním místě. Potom na Okresní soutěži v Lom-
nici n. Pop. získaly zasloužené pěkné osmé místo. Pož. družstva mužů se na této 
soutěži umístila: Volavec druhé místo, Lestkov třetí, Kozákov deváté místo. 

24. června: Vítání občánků v pořadí druhé uskutečnilo se v místnosti zasedací 
síně MNV. Toto bylo zpestřeno kulturní vložkou Pionýrů, kterou s dětmi nacvičila 
s. učitelka Pavla Paličová, za pomoci s. Růž. Egrtové. Předseda MNV s. Jisl uvítal 
přítomné, poděkoval Pionýrům za pěknou kult. vložku a soudruž. za nacvičování, 
přednesl slavnostní uvítací proslov. Uvítání byli přítomni noví občánkové: Brožek 
Tomáš, V. č. 21, Hejduk Lumír, L. č. 46, Chaloupecká Markéta, L. č. 52, Jančík Vladi-
mír, L. č. 36, Jančík Ondřej, L. č. 36, Kopecká Martina, L. č. 76, Lamačová Věra, V. č. 
37, Mlejnek Petr, V. č. 8, Opočenský Zdeněk, V. č. 20, Staňková Jana, L. č. 48, Staněk 
Petr, L. č. 44 a Šírek Václav, L. č. 45.

15. června: zemřel ve věku 78 let p. Břetislav Medek, z Lestkova čp. 17, praco-
val jako domácký brusič a mimo to pro vodohospod. správu obstarával svědomitě 
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vodojem, vodovod a celé zásobování vodou v obci. Byl členem Pož. jednotky Lest-
kov, Sokola a mladší v samosprávě obce. Pohřben do země na tatobitském hřbitově. 

17. června: zemřel ve věku 77 let občan Emil Pekař z Kvítkovic – Volavec čp. 
27., pohřeb kremace. 

7. července: zemřela ve věku 72 let paní Marie Vošvrdová, Zelinka – Lestkov 
čp. 63, pohřeb – rozloučení v Semilském krematoriu.

17. července: zemřel ve věku 63 let s. Stanislav Svoboda z Volavce čp. 7, člen 
strany zakl. člen JZD a člen složek Nár. fronty v obci. Rozloučení za velké účasti v Se-
milském krematoriu.

Po období měsíce července nezapršelo, teplota na slunci přes +30˚, všechno rost-
linstvo utrpělo tímto suchem. Urychleně se kosilo na seno na senáž a silážování, 
urychlilo se i zrání obilovin. 

Srpen: Prvý vydatnější déšť po tomto období sucha v místní oblasti byl odpo-
ledne 

26. srpna a potom druhý 27. srpna, který po dlouhé době vyprahlou půdu částeč-
ně zvlažil. 

Úroda byla v celku velmi dobrá. Zdejší JZD ukončili sklizeň obilovin 26. srpna - do-
žínky oslaveny v přírodě na Pískách v myslivecké chatě u Kupce.

Během roku o sobotách, některé neděle a navečer po pracovní době pracovalo se 
brigádně na dokončovacích pracích na druhé části vodojemu, na opravě věže kaplič-
ky v Lestkově, na opravě pož. zbrojnice na Volavci a na adaptaci místního rozhlasu. 

Postavení lešení, výdřevu věže, oplechování měděným plechem věže na kapli 
v Lestkově – bratři Josef a František Prokůpkovi, mříž do okna ku zvonu zhotovil 
kovář Josef Šírek z Lestkova čp. 66. Do kopule věže pod křížek byla vložena pamětní 
listina a zaletována. Opis tohoto dokumentu vložen v dokumentaci. Práce na vodo-
vodním řádu byly prováděny dodavatelsky pracovníky vodohosp. správy. Výstavba 
vodojemu prováděna brigádníky, občany, členy míst. jednot. pož. ochrany. Nový vo-
dojem vystavěn pro 100 m3 vody nákladem dvou milionů korun. 

Opravu střechy na požární zbrojnici ve Volavci provedli zdarma požárníci z Volavce.
Na rekonstrukci míst. rozhlasu podíleli se všechny tři požární jednotky z Radost-

né. Odbornější práce a větší měrou se podíleli: Odháněl Jiří, Hejduk Vrat., Svoboda 
Zd., Pastorek Boh., Knobloch Ivo, Rýzl Josef, Šírek Jiří, Šilhán Mil., Palič Mir. a další. 

Radostnou studánku a okolí upravili požárníci z Kozákova.
Studánku pod Volavcem a přístupovou cestu k ní upravili mládežníci z míst. Jed-

noty Svazu mládeže v Radostné pod Koz.
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Rada žen pomáhala při všech kulturních akcích a zajišťovala jarní a podzimní úklid.

14. října: zemřel p. Jaroslav Koucký z Kozákova č. 26 ve věku 72 let, pracoval 
jako lomař. Střelmistr, nyní v důchodě, člen pož. ochrany na Kozákově, ČSČK v Lest-
kově, ochotnického spolku Komárov. Pohřeb za velké účasti na hřbitov v Tatobitech. 

4. prosince: zemřel p. Vavřinec Koucký, z Lestkova č. 54 ve věku 80 let. Provo-
zoval zahradnictví pro místní potřebu občanů a vyzváněl zvonkem na místní zvo-
ničce v Lestkově, ohlašoval poledne, úmrtí občanů, kdy oznamoval podtržením zvo-
nu, když zemřel muž 3x, žena 2x, dítě 1x, a potom vyprovázel při pohřbu. Pohřben 
za velké účasti občanů na hřbitov v Tatobitech. 

17. prosince: Slavnostní zasedání MNV Radostná p. K. O kulturní vložku se 
zasloužili s. ředitelka a děti z Mateřské školy v Lestkově. Byla vyhodnocena před-
sedou MNV s. Jislem a účetním MNV Josefem Šírkem práce občanů ze všech tří 
osad. Na prvním místě vyzvedl obětavou práci důchodců z Kozákova – jmenovitě 
Šálka Jaroslava se zetěm Bedřichem Kubíčkem, dále Jindřich a Frant. Šírkové, Josef 
Mlejnek a Josef Poloprudský, kteří se podíleli velkou měrou na výstavbě vodojemu 
a komunikace k vodojemu k Radostné a dolení Pustinou. Mimo slova uznání byli 
odměněni po knížce „Český ráj v obrazech“.

Závěr hodnocení provedl účetní J. Šírek, poděkoval občanům za obětavou práci 
při všech akcích v r. 1982 a prohlásil, že kdyby nebylo obětavého úsilí př. MNV s. 
Františka Jisla, členů rady MNV a finanční pomoci ONV, tyto všechny akce se neu-
skutečnily. 

10. 12. Podle zprávy meteorologů vystoupila teplota v Praze a také v naší oblasti 
17 a 21˚C což nebylo od r. 1775 v této roční době zaznamenáno. Do tohoto období 
nebyly žádné poklesy teploty, teprve po 20. prosinci střídavě poklesla teplota večer 
na 0˚, ve dne 6˚.

26. 12. 8 cm sněhu.
27. 12. Ráno mezi 4 a 5 hod. jednou silně zahřmělo až byl na 15 minut přerušen 

proud. 
29. 12. Sezvána komise na kolaudační řízení k předání nového vodojemu a vodo-

vodu v Lestkově, vybudovaném v akci Z v r. 1979 – 80 – 81 – 82. Tímto jednáním 
byla celá stavba prakticky předána do správy a obhospod. Okresní vodohospodář-
ské správy. 

Ku závěru roku 1982 nutno zhodnotit tyto skutečnosti: 
Účetní MNV Jos. Šírek vypracoval uzávěrku hospodaření obce za r. 1982, která je 

v opise přiložena v dokumentačních listech. 
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Dále přehled přírůstku počtu domů a obyvatel:
v os. Lestkov obyt. domů 81  rekreačních chalup 6
v os. Kozákov  ----- „ ---- 22      ----- „ --------       7
v os. Volavec   ----- „ ----26       ----- „ --------      13
Celkem obec Radostná  129       ----- „  -------      26
Narodilo se 9 dětí, z toho chlapců 6, děvčata 3, 
zemřelo 7 občanů, z toho mužů 6, žen 1.
Pohřbeno do země 3 osoby, zpopelněno 4 osoby. 
Výstřižek z novin Okres. tisku k problematice naleziště Kozákovských polodra-

hokamů a jedna fotografie z pěkného zájezdu mladých Lestkovských požárníků 
do Mikulova. 

Mgr. Milena Kašová

 Kdy? Sobota 12. ledna 2019 od 20 hodin
 Kde? Kulturní dům Tatobity
 Za kolik? 80 Kč v předprodeji, 140 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 pří-
znivcům za ceny věnované do tomboly plesu. Tyto je letos mož-
né zanechat v autoopravně u Königů v Lestkově od pondělí 7. 1. 
do pátku 11. 1. 2019 vždy od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin.
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KAPLIČKA VE VOLAVCI
Jistě si někteří z vás všimli, že za poslední 

dva roky prošla kaplička ve Volavci celkovou 
rekonstrukcí a restaurováním, jak exteriéru 
v roce 2017, tak interiéru v roce 2018.

Klasicistní kaplička byla dle datace na kle-
náku postavena v roce 1841, dle datace 
nad vstupním portálem prošla rekonstruk-
cí v roce 1905. Další oprava se uskutečnila 
díky iniciativě pana Josefa Šírka, účetního 
MNV v roce 1987.

Protože je kaplička od 3. 5. 1958 zapsa-
nou kulturní památkou, bylo možné na obě 
akce žádat o finanční podporu z fondu Mi-
nisterstva kultury, což jsme s úspěchem 
využili. Celkové náklady na obě akce dosáh-
ly 750 tis. Kč, z toho dotace Ministerstva 
kultury činila 492 tis. Kč.

V roce 2017 bylo provedeno nové pokrytí 
střechy břidlicí, nové omítky stěn a soklů, nová okna včetně kovaných mříží a re-
staurování vstupního portálu. Na severozápadní straně byl restaurován reliéf sv. 
Anny, na jihovýchodní straně reliéf sv. Floriána - patrona hasičů. Obvodové stěny 
byly odvodněny drenáží a okolo kapličky položen chodníček z lomového čediče.

Protože se tato etapa rekonstrukce zdařila, což bylo kvitováno i pracovníky Ná-
rodního památkového ústavu v Liberci, se kterými byly veškeré práce konzultová-
ny, rozhodlo zastupitelstvo obce pokračovat i v rekonstrukci a restaurování inte-
riéru, který byl ve značně neutěšeném stavu. V interiéru se nachází oltář sv. Jana 
Nepomuckého od kameníka Jana Zemana. Dvě sošky klečících andělů držících rohy 
hojnosti, původně umístěné po stranách světce, byly v polovině devadesátých let 
odcizeny. Původní bohatá barevná malba interiéru byla v minulosti přebílena dvě-
ma vápennými nátěry.

V polovině roku 2018 bylo započato s rekonstrukcí interiéru. Oslovili jsme akade-
mického sochaře, docenta Pavla Míku, který v předchozím roce zdařile restauroval 
výše zmíněné reliéfy na vnějších stěnách kapličky. Ten provedl sochařskou autor-
skou rekonstrukci nových andělů, kteří byli ve spolupráci s restaurátorem Petrem 
Verichem zhotoveni novým výsekem v hořickém pískovci.
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Při průzkumu stěn bylo zjištěno, že nesou čtyři vrstvy maleb, z toho dvě poslední 
jsou bílé vápenné. Po konzultaci s pracovníky Národního památkového ústavu bylo 
rozhodnuto restaurovat druhou nejstarší vrstvu, pocházející patrně z doby rekon-
strukce v roce 1905.

Veškeré malby stěn, soch, podstavců a oltářní menzy prováděla akademická 
malířka Anna Svobodová z Litoměřic ve spolupráci s kolegyní malířkou Andreou 
Havlíčkovou z Přerova. Před vlastní malbou bylo nutno provést velice náročný od-
kryv, čištění, fixaci, injektování, tmelení, odstranění nevhodných vysprávek…., což 
zabralo cca 3 měsíce mravenčí práce. Teprve poté bylo možno přikročit k vlastní 
výmalbě, polychromii a zlacení.

Souběžně s těmito pracemi bylo nutné provést zabezpečení takto nákladně opra-
veného interiéru a vchod osadit vhodně odolnými dveřmi s kováním a masivní petli-
cí. Tyto práce dobře a řemeslně provedli truhlář Pavel Mlejnek a kovář Zdeněk Šírek.

Výsledek nechť každý návštěvník naší kapličky posoudí sám.  
Osobně si myslím, že všem, 

kteří se na její obnově podí-
leli, patří veliké uznání a po-
děkování. Zvláště bych chtěl 
jménem zastupitelů obce Ra-
dostná pod Kozákovem po-
děkovat rodině Nováčkových, 
kteří nezištně a bezúplatně 
poskytli restaurátorkám uby-
tování a zázemí svojí chalupy 
po celou dobu prací, které tr-
valy téměř 5 měsíců. Myslím, 
že touto opravou jsme ale-
spoň z malé části splatili dluh 
vůči našim předkům, kteří 
byli v mnohem složitějších 
a skromnějších podmínkách 
před více než sto lety schopni 
na Volavci postavit kapličku, 
školu a vybudovat vodovod.

Ing. Zdeněk Brožek
místostarosta
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SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 22. 1. 2019.
Svážet se bude vytříděný plast ve žlutých pytlích a tetrapak v oranžových pytlích, 

který se standardně odevzdává v sobotu dopoledne ve sběrném místě na Volav-
ci a je označován čárovými kódy pro uplatnění slevy na poplatku za odvoz odpa-
du. Uvedený odpad v řádně zavázaných pytlích odložte nejlépe ráno v den svozu 
(22. 1. 2019) na místo odvozu popelnic u vašich nemovitostí. Pytle je možné ozna-
čit čárovými kódy, ale vzhledem k transportu, povětrnostním podmínkám a dalším 
okolnostem není možné zaručit načtení slevy.

TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
Děkujeme, že třídíte odpad.

UPOZORNĚNÍ

V LEDNU NEBUDE PROVÁDĚN 

SVOZ BIOODPADU.

PLATBA POPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ
Upozorňujeme všechny poskytovatele ubytovacích služeb na území obce Ra-

dostná pod Kozákovem na povinnosti vyplývající z obecně závazných vyhlášek 
č.  2/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity a č. 3/2011, o místním poplatku 
za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Ubytovatel je mj. povinen ohlásit obecnímu úřadu vznik své poplatkové povin-
nosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného uby-
tování za úplatu a platit poplatky ve výši a v termínech stanovených uvedenými 
vyhláškami obce.
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SDH Tatobity Vás srdečně zve na

tradiční 

HASIČSKÝ BÁL
v sobotu 2. února 2019 od 20 hodin v KD Tatobity

K tanci a k poslechu hraje skupina LOGR. Bohatá tombola!!!


SDH Tatobity

pořádá v neděli 3. února 2019 od 14 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
na sále Kulturního domu Tatobity

M ask y vít ány,  každ á m aska obdrž í  cenu! ! !
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VÁNOČNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY ANEB JAKÝ BYL ROK 2018
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, ale jelikož odešel silný pátý ročník (11 žáků), 
od září máme ve školních lavicích 22 žáků. Je to hodně nebo málo? Záleží na úhlu 
pohledu. Pro individuální přístup k dětem to je naprosto vyhovující, pro nové finan-
cování, které se chystá, to je opět (jako kolikrát jsme to už u nás zažili?) hraniční čís-
lo. Velmi mě mrzí, že i přes veškerou snahu ministerští úředníci na malotřídní školy 
zapomínají. Já jsem ale přesvědčen, že právě malotřídní školy mají své nezastu-
pitelné místo v systému, a budu dělat vše pro to, abych naši krásnou školu udržel 
a dokázal, že sem právem patří. Do školky jsme nakonec zapsali devět nových Be-
rušek, takže nyní je ve škole celkem 46 dětí a žáků. Jsem moc rád, že jsme letos ne-
museli odmítnout ani jednu Berušku a všechny jsme mohli zapsat, i když z pohledu 
úředníků to je opět špatně Ale já si myslím, že tu jsme pro děti a ne pro úředníky, 
takže jsem rád za všechny rozzářené oči, které ve škole i školce denně potkávám, 
protože jsem pevně přesvědčen, že o to by nám mělo jít v první řadě. A jsem moc 
rád, že toto se mnou sdílí i všechny mé spolupracovnice, zřizovatel a spousta ro-
dičů, kteří nám všemožně pomáhají uspořádat mimoškolní akce – ať již pomocí při 
jejich organizaci, samotnou účastí na akcích nebo dary pro naše nejmenší. 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 

V květnu proběhl jedenáctý ročník Vlastíka. Letos trochu jinak, protože jsme 
využili pohostinnosti našeho krásného kulturního domu a všechny aktivity spo-
jené s touto soutěží jsme směřovali právě tam. A soudě podle ohlasů, bylo to ku 
prospěchu věci. Jen pro připomenutí, co že to ten Vlastík je. VLASTÍK je regionální 
vlastivědná soutěž pro malé i velké, pro blízké i vzdálené, pro všechny, koho zají-
má vlastivěda, prvouka a přírodověda. Za vydatného přispění vás všech se povedlo 
zorganizovat dva dny plné soutěží, kvízů, hádanek a netradičních úkolů. Soutěže se 
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letos zúčastnilo jedenáct týmů, počasí bylo výborné a i náš výsledek byl dobrý – 
tým ve složení Barbora Šťastná, Kateřina Donátová (do druhého dnu ji kvůli nemoci 
nahradila Martina Zadražilová), Josef Kubíček, Klára Šebková a paní učitelka Milena 
Kašová obsadil páté místo (první z malotřídních škol). Vlastík opět bezezbytku 
splnil nejen své motto – Domov je místo v srdci, ale z mého pohledu jsme důstojně 
oslavili i vstup do nové „vlastíkovské dekády“. Chtěl bych ještě jednou poděkovat 
všem, kteří nám pomáhají a na celé akci se podílí. Sponzorsky do soutěže přispěli 
a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Ma-
lou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile a Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí 
nápojů pro děti. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, 
neboť bez jejich pomoci by to určitě nešlo, a poděkování si bezesporu zaslouží i celý 
personál Restaurace U Studničků za ochotu, milý přístup a chutnou krmi. Moc si jich 
všech 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 2018.

A začal nový školní rok. Co bylo dál? Bylo toho opět dost. Ve škole vše začal velmi 
oblíbený Výlet za poznáním (sama sebe). Letos jsme opustili krásný areál Hejnic 
a přesunuli jsme se na Benecko do chaty Bára. Plavání jsme zkusili přesunout do ji-
čínského bazénu, takže jsme změnili i termín a jezdili jsme plavat od dubna do červ-
na. A bylo to fajn, takže i letošní rok to zopakujeme. 

V neděli 28. října 2018 proběhly po celé naší republice velkolepé oslavy. Ani my 
v Tatobitech jsme nezůstali stranou a k oslavám jsme se připojili slavnostním odpo-
lednem s dvěma body programu – odhalením pamětní desky u naší Tisícileté lípy 
a zasazením Lípy svobody před Masarykovou základní školou.

Bruslení v Lomnici začalo v listopadu a zatím proběhlo a probíhá tak jako v mi-
nulých letech. Na začátku prosince jsme se spolupodíleli na rozsvěcení vánočního 
stromu a s tím spojených trzích, proběhly 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 ob-
klopen milými, pracovitými lidmi.

Na závěr mi dovolte poděkovat jim – paním učitelkám Mileně Kašové a Ditě Jaro-
šové za celoročně výbornou a zodpovědnou práci (ošklivá fráze, ale nenapadá mě 
nic, čím bych to vyjádřil lépe – pracují opravdu na jedničku s hvězdičkou). Paní uči-
telce Romaně Švitorkové za hodiny angličtiny u nejmenších. Paní Šárce Kořínkové 
za vedení kroužku ručních prací, paním učitelkám Vendule Zunové a Evě Klemento-
vé za vedení Kroužku vaření a paní Ladislavě Šebkové, díky které funguje sportov-
ní kroužek. Paním učitelkám Evě Klementové a Vendule Zunové za práci ve školce. 
Ivetě Pospíšilové a Daně Hoškové za chutnou krmi a naprosto bezproblémový chod 
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školní kuchyně. Paní Bakešové (v březnu naše řady na vlastní žádost opustila) a Eli-
ášové za provoz a panu Bakešovi za teplo. Jsme všichni? Nezapomněl jsem na ně-
koho? 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 třeba ma-
teriál na drobné výtvarné činnosti. Dík patří i vám všem, kdo pomáháte každodenní 
neviditelnou prací udržet školství v Tatobitech a umožnit dětem vzdělávání v krás-
ném prostředí. A to je vše. Vlastně ne – speciální dík patří paní starostce Lence 
Malé – za to, že je, jaká je. I když se nám v říjnu zkomplikovala situace nekonáním 
komunálních voleb, věřím, že druhé kolo již proběhne a od ledna zase vše bude 
fungovat ke spokojenosti nás všech. Vždyť jsme Vesnice roku Libereckého kra-
je 2018 a díky neskutečné vitalitě paní starostky máme vše, co si můžeme přát 
– od nového zázemí u víceúčelového hřiště až po drobnou pomoc v každodenním 
chodu školy. Opravdu moc děkuji a jsem velmi rád, že slovy klasika, které trochu 
parafrázuji, můžu na rozdíl od pana Svěráka z Vratných lahví říci: „Já tu jsem rád.“

Takže ještě jednou – děkuji za rok 2018 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
• 3. a 4. 1. – ředitelské volno
• po 7. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách
• út 8. 1. – ŠKOLKA – vystoupení pro důchodce – Semily
• st 16. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
• po 21. 1. – ŠKOLKA – divadlo Turnov – Příhody vodníka Česílka
• st 30. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou
• pá 1. 2. – jednodenní pololetní prázdniny
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

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

w w w. r a d o s t n a . c zw w w. r a d o s t n a . c z

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

GRATULUJEME LEDNOVÝM JUBILANTŮM
80 let – Růžena Mrhalová, Volavec 1
70 let – Václav Kubánek, Lestkov 2

OPUSTILI NÁS
Zdeněk Kněbort, Lestkov 26

přejí zastupitelé Obecního úřadu v Radostné pod Kozákovem.
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