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

ve čtvrtek 7. března 2019 konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné za-
sedání zastupitelstva obce. Zahájeno bylo v 19:30 hodin starostou obce a zastupi-
telé následně projednali tyto body: 

1. Byl schválen záměr rozšíření hlavního vodovodního řadu na pozemek 
p. č. 593/22 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (pod rybníkem) pro potřeby víceúčelo-
vého sportovně - společenského areálu, který by zde měl postupně v následujících 
letech vzniknout.

2. Bylo schváleno podání žádosti o příspěvek z dotačního fondu Libereckého kra-
je na pořízení elektrocentrály pro JSDHO Radostná pod Kozákovem.

3. Bylo schváleno dokončení chybějící části chodníků ve Volavci v úseku od školy 
směrem k Lestkovu dle nabídky firmy Filest s. r. o. za cenu 350 900 Kč včetně DPH.

4. Zastupitelstvo obce se rozhodlo přijmout nabídku neziskové organizace Sází-
me stromy k vysazení stromů na svém území. Tato nezisková organizace dostá-
vá peníze od firem, které svou činností znečišťují životní prostředí a kompenzačně 
financují výsadbu nových stromů. Za tyto peníze jsou nakoupeny stromky, které 
sází dobrovolníci uvedené neziskové organizace ve vytipovaných obcích. Navázaná 
spolupráce bývá zpravidla dlouhodobější a výsadba probíhá na etapy v jednotlivých 
letech. V našem případě bude jako první řešen úsek podél cyklostezky z Lososnic 
na Zelinka, kde bude vysazeno 22 ks vysokokmenných třešní. Povinností obce je 
následná péče o vysazené stromky.

5. Byla projednána a schválena investice volných finančních prostředků ve výši 
1,1 mil. Kč do nákupu akcií nově vznikající firmy, která začne vyrábět patentovaný 
vynález českého vědce. Jedná se o 3D baterie, které fungují s využitím nano techno-
logií a mají spoustu předností oproti dosud používaným bateriím. Díky svým vlast-
nostem najdou uplatnění jako velkokapacitní v energerice, s nástupem elektromo-
bility v automobilovém průmyslu a v mnoha dalších oborech. Výnosy z dividend by 
měly zajistit návratnost investice do max. 5 let.

6. Byl schválen záměr odkoupení pozemku p. č. 578/2 a částí přilehlých pozemků 
p. č. 582/1 a 582/21 v k. ú. Lestkov pod Kozákovem (křižovatka na cestě Nad Pa-
sekou) z důvodu zamýšlené rekonstrukce povrchu cesty a zachování stávající šířky 
křižovatky. Starosta byl pověřen jednáním se soukromými vlastníky.

Jan König, starosta
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TERMÍNY SVOZU BIOODPADU
V dubnu bude prováděn vývoz biopopelnic každé úterý,

tzn.  2.; 9.; 16.; 23. a 30. 4. 2019. 

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 odklá-
dat pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu.

Roští, větve a obdobný materiál odkládejte na hromadu “čarodějnic” pod rybník.
Děkujeme, že třídíte odpad.

SVOZ PLASTŮ A TETRAPAKŮ
bude proveden v úterý 23. 4. 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 
(23. 4. 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.

Ve svozovém voze je možné si vyzvednout prázdné pytle na tříděný odpad.

ZMĚNA OBSLUHY SBĚRNÉHO MÍSTA
Z důvodu dlouhodobější nemoci paní Šilhánové, která dosud obsluhovala sběrné 

místo tříděných odpadů v hasičárně ve Volavci, převezme po dohodě tuto funkci 
od 1. 4. 2019 pan Krejčí z Volavce čp. 40 (dům velmi blízko sběrného místa, bývalý 
hostinec u Valentů). Pytle na tříděný odpad si zde můžete vyzvednout v provozní 
době sběrného místa, tzn. každou sobotu od 8 do 12 hodin.

Paní Šilhánové děkujeme za vždy skvělou spolupráci a neocenitelné služby našim 
spoluobčanům a přejeme brzké uzdravení.
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Z KRONIKY LESTKOVSKÉ
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně přesně tak, jak jsou za-

psány v kronice. 

1984
Leden: V měsíci lednu poměrně mírné počasí, střídavé oteplení v noci k 0˚, málo 

srážek, nedostatek vody. Sníh napadal a v krátké době zase roztál. V polovici ledna 
napadla sněhová pokrývka asi 20cm, která zůstal do konce měsíce ledna. 

Únor: Dne 9. února 1984 zemřel po delší nemoci generální taj. ÚV KSSS a př. 
presídia Nejvyš. Sovětu SSSR Jurij Vladimirovič Andropov. 13. ůnora 1984 byl zvolen 
gen. tajemníkem SSSR Konstantin Černěnko. 

4. února 84 na masopustní sobotu uspořádali požárníci z Lestkova průvod ma-
sek, na kterém již tradičně se zúčastnil p. Josef Nezdara z Roudného, který dvěma 
koňmi kočárem vezl hudbu, bubny B. Poláka a 2 harmoniky Zd. Kněborta a Jiřího 
Odháněla. Sraz účastníků u Šírků čp. 45 ve dvoře odkud se odjelo na Volavec, kde 
započato od Šírků a Konopků přes celý Volavec, postupně účastníků přibývalo. Pře-
šlo se do Lestkova, kde se pokračovalo po silnici ke kříži  až k Hlubučkovem, potom 
zpět na hoření Lestkov, Paseku a pod Smrkem dolní Pustinou a cestou Borovím po-
kračováno po Lestkově a skončeno v pohost. v Tatobitech. Zúčastnilo se této akce 
cirka 50 občanů a dětí z Lestkova a Volavce. 

Podobně jako v r. 1983 na rozloučení s masopustem uspořádala MJ Požární 
ochrany v Lestkově na masopustní úterý 6. března 84 Masopustní merendu v po-
host. v Lestkově. Zúčastnilo se na 60 masek, hudba Pelcové.

Březen: 24. Března v sobotu byla vyhlášena Národní směna na jarní úklid v obci. 
Zúčastnili se všechny místní korporace a všechny předpokládané práce splněny.

Duben: V rámci předmájových oslav 30. dubna 84 uspořádán lampionový průvod 
z Lestkova a druhý proud z Volavce na stráně u Matičky, tam pálení ohně, za velké 
účasti občanů. Po zapálení ohně silný déšť po celý večer. Přesto účastníci vytrvali 
u ohně až do konce. 

Květen: 2. května projížděli naší obcí dva pelotony cyklistů spřátelených států, 
kteří zkušebně projížděli trasu závodu míru. 

Skutečný závod míru projížděl naší obcím středu dne 16. května ve 14:18h – 
14:34h.

Pěknou výzdobu kolem silnice přes celou obec obstarali Palič Mir. A Hejduk Vrat. 
L.19. Počasí závodníkům přálo až na jihovýchodní vítr, který šel na rychlostní vložce 
ke Kozákovu závodníkům z boku. 
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Se závodníky jelo mnoho doprovodných vozidel, auta s náhrad. Koly, kamery, vy-
sílače, které předávali obraz i hlášení přes helikoptéru. Přiletěla, kroužila nad silnicí 
ke Kozákovu a přistála na pastvišti pod Smrkem. 

Horskou prémii od kříže na Lhota vyhrál závodník Styks, který projel naší obcí 
v prvém pelotonu 8 závodníků. Teprve potom jel velký peloton pohromadě. 

Při odjezdu do Turnova obsadil:  první místo záv. NDR
  druhé místo záv. ČSSR
  třetí místo záv. SSSR
19. května v sobotu od 11 hod připravili požárníci z Kozákova Okrskovou sou-

těž požár. družstev s oslavou devadesátiletého výročí založení dobrovol. požárního 
sboru v Kozákově.

Oslava a soutěž se konala na cestě a pastvišti pod Smrkem. Na zahájení slavnosti 
promluvil za OV PO v Semilech a MJ PO Kozákově s. Oldřich Bakeš, za MNV v Ra-
dostné  s. Vrat. Hejduk. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev mužů, 5 družstev žen, 5 
družstev žáků. 

Pořadí umístění: 
muži: prvé místo MJ PO Volavec
 druhé místo MJ PO Smrčí
 třetí místo MJ PO Loktuše

ženy: prvé místo MJ PO Smrčí
 druhé místo  MJ PO Lestkov
 třetí místo MJ PO Sek. Loučky

žáci: prvé místo MJ PO Lestkov
Družstvo mužů MJ PO Lestkov a Kozákov se pro poruchu na stroji neumístili. 
Soutěž byla pečlivě připravena, občerstvení a vzorná obsluha, za pěkného počasí 

byla i slušná účast občanů. 
19. května 84 zemřela paní Marie Šálková, rozená Hlubučková z Kozákova čp. 23, 

zemřela po kratší nemoci na mozkovou mrtvici ve věku 64 let. Pohřeb 24. května 
do země na hřbitov v Tatobtich. Za MNV se rozloučil Josef Šírek z Volavce. 

28. května 84 zemřela paní Růžena Pekařová z Lestova čp. 6 v nemocnoci v Tur-
nově ve věku 79 let. Pohřeb dne 5. června v rodinném kruhu krem. V Semilech.

Počasí během měsíce května proměnlivé, časté deště.
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Červen: 3. června zemřel pan Václav Špaček z Lestkova čp. 3 ve věku 61 let. 
Rozloučení 8. června v kostele v Tatobitech a převezen na zpopelnění. Za MNV se 
rozloučil p. Josef Šírek z Volavce. 

8. června na Medarda po celý den déšť a 9., 10. června ještě přeháňky deště 
a oblačno. Jinak poměrně chladno, zvláště v noci, což potrvalo až do poč. července. 
Teprve 9. – 10. a 11. července velký přelom teploty, kdy vystoupila teplota v poled-
ne na 40˚C. V příštích dnech po přechodu bouřkových poruch náhlý pokles teplot 
na 6˚C místem až na přízemní mrazíky. 

Tímto počasím se žně značně zpozdily. Místní JZD započaly se sklizní ozim. Ješ-
mene 2. a 3. srpna. Řepka dozrála teprve později, takže sklizeň započala 9. a 10. 
srpna za velice nepříznivého počasí, až 3 krát za jeden den pršelo, bouřková činnost, 
velice mokro, vše zdržovalo zrání a sklizeň. 

Zahradní jahody dozrály od 20. června a sklízeli se až do 27. července. Velice dobrá 
sklizeň a velké plody. Cena za jahody ve sběrně výběr 14K 1 kg, volný prodej jahod 
průměr 20K za 1kg. 

Od 10. srpna se počasí vylepšilo, teploty 19 až 29˚C, takže sklizeň ječmene a pše-
nice rychle pokročila. Na míst. JZD sklízelo 11 kombajnů. V neděli 26. srpna vymlátily 
kombajny obilí  záhumenk.

5. 9. Zapršelo a potom po několik dní deštivo, přeháňky a ochlazení, teplota za dne 
19 - 26˚C, v noci 4 – 9˚C. 

Červenec: 3. července 84 zemřel p. Jaroslav Šálek z Kozákova čp. 23 v Tur-
novské nemocnici ve věku nedožitých 69 let. Rozloučení dne 7.7. v Husově sboru 
v Turnově a převezen ke zpopelnění. Za MNV se rozloučil Josef Šírek. 

10. července 84 zemřela náhle paní Božena Kubánková z Lestkova čp. 2 ve věku 
70 let. Církevní pohřeb v neděli 15. července z kostela do hrobu na hřbitov v Tato-
bitech, za velké účasti občanů. Za MNV se rozloučil s. Vrat. Hejduk z Lestkova 19. 

18. července 84 zemřel po kratší nemoci p. Antonín Kovář z Hoř. Lestkova čp- 39 
v nedožitých 80 letech věku. Rozloučení 24. 7. v Semilském krematoriu, za MNV se 
rozloučil J. Šírek. Zhodnotil jeho celoživotní práci v zaměstnání a funkcích, které pro 
veřejnost v MNV a KSČ zastával. 

23. července 84 zemřela p. Marie Válková z Volavce čp. 6 ve věku 82 let. Církevní 
pohřeb z kostela na Tatobitský hřbitov 28. 7. Za MNV se rozloučil p. J. Šírek z Volav-
ce. 

Mgr. Milena Kašová
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NOVÉ MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ Z OBCE
V průběhu měsíce dubna budou spuštěny dva nové infokanály pro naše spoluob-

čany. 
Prvním je e-mailový infokanál, díky kterému můžete dostávat na Váš e-mail 

informaci o nově vloženém příspěvku na oficiální webové stránky obce do rubri-
ky Aktuality. Jedná se většinou o informace o termínech svozu odpadů, pozvánky 
na připravované akce v obci, články z proběhlých akcí nebo nejrůznější upozorně-
ní, o kterých byste měli vědět. Standardně se tyto zprávy dozvídáte i z tištěného 
měsíčního zpravodaje Radostná studánka, přes tento infokanál se k Vám mohou 
dostat rychleji.

Druhým je SMS infokanál, který je určen pro poskytování informací, které je nut-
né předat občanům v co nejkratším čase. Může se jednat zejména o neplánova-
né přerušení dodávky vody z důvodu poruchy vodovodu, možná je v případě po-
třeby i spolupráce s ČEZ během kalamitních situací a předávání informací tímto 
způsobem občanům naší obce. Nastat mohou různé životní situace a události, které 
nelze předjímat, ale pokud o nich budete mít včasné informace, lze jim lépe čelit.

Budete-li mít zájem dostávat výše uvedené informace, stačí se velmi jednoduše 
zaregistrovat. Na www.radostna.cz budou na hlavní stránce během dubna umístě-
ny dva banery. Poté, co na ně kliknete, otevře se Vám jednoduchý registrační for-
mulář, který vyplníte a odešlete. Tímto budete zaevidováni a zprávy Vám budou au-
tomaticky odesílány. Stejně jednoduchým způsobem se lze ze systému i odhlásit. 
Oba infosystémy (e-mailový a SMS) fungují naprosto samostatně, proto je nutné se 
zaregistrovat do každého zvlášť. Je možné si vybrat i pouze jeden z nich.

Věříme, že si tato nová služba, která je poskytována našim občanům zdarma, 
najde své uživatele a bude fungovat ke všeobecné spokojenosti.

Jan König, starosta



8 RADOSTNÁ STUDÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů Lestkov
si Vás dovoluje pozvat na

 ZÁJEZD do vinného sklípku na Moravu
11. – 12. května 2019

Předpokládaný program a orientační časy:
Sobota 11. 5. 2019:  9 h – odjezd
 11 - 14 h – oběd a prohlídka Kutné Hory
 17 – 18 h  – ubytování
 od 18 h  – večeře
 od 19 h  – degustace, volná zábava s živou cimbálovou muzikou
Neděle 12. 5. 2019: 10 h – odjezd
 mezi 12 a 14 h – oběd
 17 h – návrat
Cena zájezdu je – pro členy SDH 1300,- Kč za osobu
 – pro nečleny SDH 1600,- Kč za osobu.
V ceně je doprava, ubytování, sobotní večeře, degustace, hudba, nedělní snídaně.

V ceně není sobotní a nedělní oběd!
Závazné přihlášky přijímá Jan König ml. (tel.: 724 022 243) od 8. 4. 2019. 

Cena zájezdu je splatná v plné výši při přihlášení.
www.bohemia-privat.cz

Sbor dobrovolných hasičů Lestkov

pořádá v úterý 30. dubna 2019

Pálení čarodějnic „pod rybníkem“
Sraz na návsi v Lestkově v 19:30 hodin.

Pro děti je uspořádán lampionový průvod směrem k vatře pod rybník.
Děti dostanou lampion, vuřt a limonádu zdarma.
Zapálení vatry bude kolem osmé hodiny večerní.

Občerstvení u ohně zajištěno.

Soutěž o nejlépe vyzdobené koště.

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



RADOSTNÁ STUDÁNKA 9

OBEC TATOBITY PRO VÁS – SENIORY PŘIPRAVILA 
PROJEKT - SENIOŘI KOMUNIKUJÍ

Cílem projektu Senioři komunikují je umožnit seniorům, kteří dosud neměli tu pří-
ležitost, seznámit se a naučit se alespoň v základních funkcích ovládat a používat tla-
čítkový telefon, dotykový telefon, tablet. Účastníci kurzu se seznámí s používáním 
internetu, e-mailu a psaním textu. Rovněž získají základní znalosti o bankovních 
službách.

Hlavním partnerem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je

             
Termíny akce 30. 4. 2019, 1. 5. 2019  a 2. 5. 2019, úterý, středa a čtvrtek

Obecní úřad Tatobity – zasedací místnost
!!!! Přihlášky do 20. 4. 2019!!!!

Intenzivní kurz, který proběhne v zasedací místnosti OÚ Tatobity je pro zájemce, 
kteří si donesou svá zařízení: dotykový telefon nebo tablet nebo obojí, prosím ne 
notebook. V případě, že nemáte tablet a chcete se seznámit s činností, můžete si 
tablet zapůjčit. Intenzivní kurz je pro 10 lidí max. 12, s účastníky se budeme potká-
vat tyto tři dny vždy od 13.00 hod do 17.00 hod. 

Individuální poradenství proběhne v tyto dny od 8.00 hod do 12.00 hod, zájemce 
si může donést svůj tlačítkový telefon, dotykový telefon, tablet, notebook a zeptat 
se co ho trápí.

Cílem kurzu je pomoci účastníkům nastavit jejich zařízení a ukázat jim co vše 
s ním mohou tvořit, jak zálohovat kontakty, fotky, na co si dát pozor. Je to takové 
přátelské posezení :o).



Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat na akci

„VÍTÁME JARO S HARMONIKOU“
dne 12. 4. 2019 od 17:00 hodin v salonku Restaurace u Studničků.

Těšíme se na společné posezení.
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KAPLIČKA VE VOLAVCI JE PAMÁTKOU ROKU 2018 V LIBERECKÉM KRAJI

V prosinci 2018 byla dokončena rekonstrukce kap-
ličky ve Volavci, která je zapsanou kulturní památkou. 
Protože se oprava zdařila, bylo nám doporučeno ji při-
hlásit do soutěže Památka roku, kterou pořádá Sdruže-
ní historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Soutěž má 
dvě kategorie a je dvoukolová, tj. krajská a celostátní.

Kategorie malá -  obnova do 2 mil Kč, do které spa-
dá naše kaplička s náklady v roce 2018 ve výši cca 
500 tis. Kč a kategorie velká - nad 2 mil Kč vynalože-
ných nákladů.

Hodnotitelská komise nejprve zvolí vítěze v jednotli-
vých krajích a z těchto pak volí celkového vítěze České 
republiky.

Počátkem března nám bylo oznámeno, že naše kaplička vyhrála krajské kolo 
a byli jsme pozváni na 28. března 2019 do Třeboně, kde se konal sněm Sdružení 
a při této příležitosti proběhlo slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům krajských 
kol a vyhlášení vítěze celostátního.

Za naši obec se zúčastnil místostarosta Zdeněk Brožek a starosta Jan König, kte-
rý z rukou předsedy Sdružení a náměstka ministra kultury a náměstka ministryně 
pro místní rozvoj převzal ocenění Krajský vítěz soutěže v 1. kategorii (malé - obnova 
do 2 mil.Kč). Toto umístění je dotováno částkou 5 tis.Kč. 

Celkovým vítězem v této kategorii, který obdrží částku 50 tis. Kč, byla vyhlášena 
kaple sv. Markéty v Prachaticích.

Ve velké kategorii, kde vítěz obdrží 100 tis. Kč, se umístila chalupa Daňkovice čp. 
47 v kraji Vysočina.

Po vyhlášení výsledků a předání ocenění pro nás pořadatelé připravili komento-
vanou prohlídku historické části města. Zhlédli jsme mj. historické náměstí TGM, 
několik století staré ale příkladně udržované městské brány, divadlo J.K.Tyla, kostel 
panny Marie s přilehlým chrámem sv.Jiljí, rekonstruovaný pivovar Regent a zakon-
čení poutavého vyprávění průvodce na hrázi rybníka Svět.

Při této příležitosti oznamujeme, že zastupitelstvo obce připravuje v druhé polo-
vině května slavnostní vysvěcení kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Volavci. Bliž-
ší informace budou v příštím vydání Radostné studánky.

Ing. Zdeněk Brožek, místostarosta
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MASOOP USST

V sobotu 2. března 2019 procházel naší obcí tradiční masopustní průvod. Re-
kordních, více než 60 maskovaných účastníků se za velmi příznivého počasí vydalo 
v 8 hodin ráno obejít všechna stavení v místních částech Volavec, Lestkov a Pustina. 

Průvod byl všude vřele přivítán a bohatě pohoštěn. Masky za to hospodářům 
a hospodyním zahrály a zazpívaly, všichni se mohli společně veselit a celý den 
se tak nesl ve znamení dobré nálady. Poslední zastávky na Pustině probíhaly již 
za šera a akce byla zakončena posezením v hostinci u Kodrů na Bačově.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za skvělé přijetí a pohoštění a celé-
mu masopustnímu průvodu, ať maskám nebo přihlížejícím, že se sešli v tak hojném 
počtu a přispěli k příjemné atmosféře masopustu.

Jan König
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V DUBNU
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 ještě 
spousta práce.

V pátek 1. 3. jsme se i my Berušky proměnily v různé pohádkové bytosti, neboť 
klaun Srdíčko přinesl do školky karnevalové veselí, a celé dopoledne jsme si pořádně 
zatančily a zasoutěžily. Nejdříve jsme se převlékly, namalovaly a celkově připravily 
na karnevalové veselí. Zatančily jsme si nejen s učitelkami, ale přišly mezi nás i paní 
kuchařky, kterým to velice slušelo. Paní kuchařka Iveta měla ve vlasech malou ko-
runku, a tak to byla pouze princezna z chudého království a paní kuchařka Dana byla 
královna z bohatého království, protože její korunka byla bohatě vykládaná diamanty 
😉. Oběma to velmi slušelo 😉. Po veselém skotačení přišly na řadu soutěže. Jako prv-
ní byla tradiční židličkovaná, kterou máme velice rády. Po židličkování jsme se snažily 
nakrmit klauna Krabičáka tenisákama, ale hokejka byla asi nějaká divná . A konečný 
perličkový tanec byl obzvláště náročný, ale vše jsme to zvládly s velikým úsměvem 
a mohly jsme přistoupit na představení masek a losování bohaté tomboly. Celé kar-
nevalové dopoledne jsme si opravdu užily a už se těšíme na další veselí, které na nás 
čekají v jarním čase .

PS.: Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli do naší karnevalové tomboly.  DĚKUJE-
ME … (Vendula Zunová)

Středa 13. března 2019 byl velký den pro naše Berušky. Letos již podruhé byly totiž 
přihlášené na 18. ročník divadelní přehlídky (nejen) turnovských školek Mateřinka 
2019. 

O čem že Mateřinka je? Je to představení toho, co se děti ve školce během roku na-
učily a co si připravily třeba na besídku nebo pro maminky. A nebo jen tak A jelikož 
naše Berušky po celý rok nezahálí, rozhodly se, že do velkého divadla vyrazí s vystou-
pením Bleší olympiáda, které tak krásně zahrály na Vánoční besídce.

I když před Mateřinkou byly jarní prázdniny pro školáky, Beruškám to nevadi-
lo a čtrnáct dní 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 ve středu 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 
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Beruškám tak neznámý. Ale všechno jsme úspěšně zvládli a už jsme se těšili na sa-
motné vystoupení před obecenstvem.

Letos jsme celou Mateřinku zahájili 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 představením vyjede-
me 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 snad co nejdříve, protože letos 
byla Mateřinka „postupová“ a pokud bychom porotu zaujali, jeli bychom ještě s Bleší 
olympiádou na celostátní přehlídku do Nymburka. Uvidíme, necháme se překvapit…

Děkuji tímto oběma paním učitelkám i všem našim Beruškám za úžasnou prezen-
taci 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 opět 
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 prohlédnout.

Ve čtvrtek 28. března proběhl Den otevřených dveří ve škole. Cílem bylo ukázat 
rodičům, jak se učíme a jaké metody používáme. I když nejsme striktně zaměřeni 
na jednu metodu (v matematice například na Hejného metodu), v naší výuce se prvky 
všech nových směrů objevují, a proto jsme se rozhodli, že necháme zájemcům na-
hlédnout do našich hodin, aby se o tom mohli přesvědčit na vlastní oči. I ve školce 
proběhne Den otevřených dveří – letos je plánovaný na 16. dubna. Nezapomeňte, že 
do 15. května je třeba přinést do školy řádně vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ. Kri-
téria jsou již delší dobu přístupná na stránkách školy nebo na úřední desce. Kapacitně 
budeme moci přijmout osm dětí. Kdo nemá přístup k internetu, bude si moci potřebné 
formuláře vyzvednout ve školce nebo v ředitelně školy.

Ke konci měsíce náš kolektiv opustila paní uklízečka Klára Eliášová. Dovolte mi 
i na tomto místě poděkovat jí za práci, kterou pro školu celý rok dělala, a popřát jí 
v nové „pozici“ mnoho úspěchů a hlavně radosti a dětského úsměvu. Od 1. dubna 
nastupuje na její místo paní Ludmila Geciová a já věřím a doufám, že bude u nás 
spokojená a dobře zapadne do našeho kolektivu.

A čeká nás duben. Dovolte mi, abych Vás ještě jednou upozornil na zápis do 1. třídy 
(26. 4.) a na termín podání žádosti o přijetí do MŠ, kterou je nutné závazně a se vše-
mi náležitostmi podat do 15. května 2019.
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V květnu proběhne již dvanáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2019. 
Kdybyste kdokoli mohl pomoci a přispět sponzorským darem, zastavte se, prosím, 
v ředitelně. Letos budeme obhajovat loňský skvělý úspěch, přesto stále platí, že dů-
ležitější než samotné umístění je dobrý pocit a poctivá hra.

A CO NÁS ČEKÁ V DUBNU? 

po 1. 4. - ŠKOLKA - vyšetření školní zralosti
pá 5. 4. – Velikonoční dílna pro školáky v OMČR Turnov
pá 5. 4. – ŠKOLKA – Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi
út 16. 4. – divadlo Turnov – O křišťálovém srdci
út 16. 4. – rodičovské sdružení

čt 18. 4. – ŠKOLKA – Den otevřených dveří
čt 25. 4. – plavání
pá 26. 4. – zápis do 1. třídy (13:30 – 16:00)

pozn. do 15. 5. 2019 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 2019/ 2020 se koná v I. třídě (v l. poschodí)
ve pátek 26. dubna 2019 od 14 do 16 hodin.

Zapsány mohou být děti, které dovrší do 31. srpna 2019 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 17. dubna 2019 a písemně to potvrdí do 30. dubna 2019 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 15. 5. 2019. 

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 21. 5. 2019 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 24. 5. 2019. 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.

Restaurace U Studničků 

Vás srdečně zve na netradiční ZELENÉ PIVO 

 čepování začíná na 

ZELENÝ ČTVRTEK 18. dubna 
Nenechte si ujít unikátní pivo charakteristické zelené barvy s bohatou pěnou, 

příjemnou vůní a neopakovatelnou chutí. Další příležitost budete mít až zase za rok!!!
K pivu Vám nabídneme VELIKONOČNÍ MENU: skopové, velikonoční nádivka, 

kopřivový krém a další tradiční velikonoční pochutiny



OTEVŘENO :  ČT VRTEK 11:00 – 22:00h
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NĚCO PRO ZÁBAVU DOSPĚLÝM I DĚTEM

VELIKONOČNÍ POKRMY
České velikonoční pokrmy jsou silně ovlivněné křesťanskou symbolikou a tradi-

cí. Velikonoce mají svůj prapůvod v pohanských dobách. Jako oslava jarní rovno-
dennosti a probuzení přírody, přešly do křesťanství coby svátky oslavující zmrtvý-
chvstání Ježíše Krista.

Tak jako před jinými významnými svátky, také o Velikonocích se dodržoval přísný 
půst. Škaredou středou končí období čtyřicetidenního půstu a Zeleným čtvrtkem 
začínají přípravy na Velikonoce. Pokračují Velkým pátkem, Bílou sobotou, Božím ho-
dem Velikonočním a vyvrcholí Velikonočním pondělím.

O těchto slavnostních dnech naše babičky dodržovaly přísná pravidla. Jídelníček 
by striktně daný a lišil se jen v jednotlivých krajích.

CO SE O VELIKONOČNÍM TÝDNU PODÁVÁ NA STŮL?
Škaredá středa – trhance
O škaredé středě mělo i jídlo vypadat nevzhledně, a tak bylo nutné, aby na první 

pohled vypadalo nepovedeně. Většinou bylo ve zvyku připravit placky nebo bram-
boráky a ty hospodyně během otáčení záměrně potrhaly. Tak vznikly trhance.

Zelený čtvrtek – luštěniny a jarní zeleň
Zelený čtvrtek byl dnem ve znamení luštěnin a jarní zeleně. Zelenou stravu tra-

dice přímo přikazovaly. Kromě petržele, pažitky a jiných bylinek, se vařilo hlavně 
z mladých kopřiv. Pekly se preclíky a škvarkové placky, které se přikusovaly k jarním 
polévkám. Nejčastěji se připravoval tzv. kočičí tanec, což je zapékaná směs z čočky 
a krup ochucená česnekem, majoránkou a osmaženou cibulkou. V jiných krajích se 
čočka vyměnila za fazole a pokrm se pojmenoval Šumajstr. Jinde jedli Pučálku – 
vyklíčený hrách zprudka opečený na másle, osolený a opepřený. Někde nebyl slaný, 
ale slazený s rozinkami.

Velký pátek – ryba či hustá polévka
Na Velký pátek se obvykle držel půst. V některých krajích se toto pravidlo dodr-

žovalo velmi přísně. Znamenalo to, že půst se začal držet už po čtvrteční snídani 
a až do snídaně na Bílou sobotu. Ten, kdo věděl, že páteční půst nevydrží, mohl 
si k jídlu připravit rybu. Ne všichni na ni ale měli, a tak lidé, kteří rybu neměli, pekli 
náhražky ve tvaru ryby z bramborového těsta. V jiných krajích se zase připravovalo 
jediné jídlo dne. Nejčastěji jím bývala hustá polévka z toho, co dům dal. Velice často 
obsahovala kysané zelí, špenát, brambory a luštěniny.
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Bílá sobota – mazance a Jidáše
O Bílé sobotě si strávníci vynahradili vše, co předešlého dne vynechali. Hlavním 

pokrmem byla velikonoční nádivka (známá i pod názvy snítek, sekanice či sekanina). 
Také se pekl mazanec, jeden z nejznámějších velikonočních pokrmů. Dříve se však 
nesladil cukrem, ale sladkou smetanou a v některých krajích se plnil tvarohem, jinde 
se namáčel do vína. Tam kde nebyl mazanec, pekly se Jidáše, kynuté sladké hous-
tičky sypané mandlemi podávané polité medem.

Boží hod velikonoční – beránek
O Božím hodu se slavnostně prostřel stůl a pekly se buchty, mazance a masa. 

Hostina měla začít masovým vývarem. Dále se podávalo mladé maso – jehněčí, 
kůzlečí či telecí, vše záleželo na tom, jak bohatá rodina byla. Nikdy však nesměl 
chybět pečený beránek, symbol nevinnosti. Ten kdo neměl opravdového – z masa, 
upekl beránka ze sladkého těsta a tato tradice přetrvala dodnes.

Velikonoční pondělí – vejce všeho druhu
Velikonoční pondělí bylo ve znamení vajec. Vejce jako symbol nového života 

a znovuzrození, jsou součástí mnoha velikonočních jídel a chlapci jsou jimi obdaro-
váni i za pomlázku. Vejce se dělala plněná, smažená, přidávala se do omáček, a po-
kud se pekla další várka velikonoční nádivky, vejce v ní nesměla chybět.

PRANOSTIKY
Je-li Zelený čtvrtek deštivý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ, nebude ten rok ovoce.
Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.
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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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